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1. สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

           บนเส้นทางของความสำาเร็จตลอด 12 ปีที่ผ่านมา เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำาเนินธุรกิจ จากประสบการณ์ต่างๆ 

และการทุ่มเทพลังความสามารถของทุกส่วนในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ เราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของ

องค์กร เพื่อตอกย้ำาความเป็นผู้นำาธุรกิจในด้านความบันเทิงออนไลน์พร้อมตอบแทนในความเชื่อมั่นที่ทุกท่านมีให้กับเรา

 เอเชียซอฟท์ยึดมั่นมาโดยเสมอว่า การบริการที่มีคุณภาพและการเข้าถึงและรับบริการในทุกส่วนของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำาคัญ ที่ช่วย

สร้างความภักดีต่อบริษัท เราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากมาย และการให้บริการที่มีความฉับไว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบ

สนองความต้องการในทุกๆด้านของลูกค้า และเสริมความร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดและรองรับการขยายตัวของธุรกิจแบบครบ

วงจร ในปีที่ผ่านมาเอเชียซอฟท์ได้เสริมบริการใหม่ๆ มากมาย อาทิ จัดหาเกมระดับโลกอย่าง Diablo III, World of Warcarft จาก Blizzard 

Entertainment มาให้บริการในภูมิภาคนี้ การผลิตรายการวิทยุออนไลน์ Playpark Radio การผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับเกมออนไลน์

ออกอากาศทางช่องเคเบิ้ลทีวี เพื่อให้การสื่อสารของเราเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นในทุกช่องทางนอกเหนือจากช่องทางออนไลน์ การขยายลงทุนโดย

การควบรวมกิจการใน CIB Development Sdn. Bhd. (CIB) ในมาเลเซีย ทำาให้เอเชียซอฟท์เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งในมาเลเซีย 

และได้ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอินโดจีน โดยเน้นการทำาธุรกิจในเวียดนาม พม่าและกัมพูชา ผ่านทาง Trilight Cove Enterprises Ltd. พร้อมกับการ

รุกตลาดเกม Moba โดยจัดตั้งบริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด ขึ้นเพื่อเจาะกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพนี้ โดยเฉพาะ

 นอกจากการพัฒนาศักยภาพในด้านธุรกิจแล้ว เรายังคงดำาเนินกิจการเพื่อสังคมควบคู่กันไปกับการดำาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน

การศึกษาและเยาวชน เราได้จัดโครงการ Gamers Love Dad ที่เราทำาอย่างต่อเนื่องมาถึง 7 ปี ด้วยยอดบริจาครวมกว่า 51 ล้านบาท เพื่อ

สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพื่อเด็กและการศึกษาต่างๆ ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเราก็ทำากิจกรรมต่างๆอาทิ AS 

จิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่กลุ่มลูกค้าและพนักงาน รวมถึงการให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมของ

ภาครัฐที่จัดขึ้นในโครงการร้านเกมสีขาว โดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสถานที่ ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย 

 ปัจจุบันมีกระแสการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนของหลายๆ หน่วยงาน  ทำาให้หลายๆ บริษัทปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆ เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เอเชียซอฟท์ให้ความสำาคัญกับตลาดในภูมิภาคนี้มายาวนาน ทั้งนี้คำานึงถึงศักยภาพของ

ตลาดในภูมิภาคที่มีประชากรรวมกันมากกว่า 600 ล้านคน เนื่องจากเราได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของธุรกิจออนไลน์ที่ต้องเติบโตไม่ใช่เพียงแค่

ในประเทศ แต่ต้องเติบโตไปในระดับภูมิภาคด้วย เพราะโลกของธุรกิจออนไลน์ทุกวันนี้ ไม่ได้มีพรมแดนของประเทศเป็นตัวกั้นอีกต่อไป ตลาดของ

ธุรกิจออนไลน์คือตลาดเสรีท่ีไม่มีการปิดก้ัน ในขณะท่ีหลายบริษัทเตรียมก้าวสู่อาเซียน แต่วันน้ีเอเชียซอฟท์สร้างฐานในภูมิภาคน้ีอย่างม่ันคงแล้ว

 ความสำาเร็จของ เอเชียซอฟท์ ทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดพนักงานที่ร่วมมือร่วมใจกันทำางานเป็นอย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณ

พนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่มีคุณภาพ ขอขอบคุณลูกค้าที่มีอุปการะคุณทุกท่านที่ ใช้บริการของเรา และขอ

ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ ไว้วางใจในความสามารถด้านการดำาเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารและให้การสนับสนุนเอเชียซอฟท์อย่างดียิ่งจาก

นี้ ไปการดำาเนินงานของเอเชียซอฟท์จะยังคงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส คำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าเป็น

ที่ตั้ง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไปสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน

    นายตัน เตียว ลิม      นายปราโมทย์ สุดจิตพร

    ประธานกรรมการ        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ

ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด จำานวน 3 ท่าน คือ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ เป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ และ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่

ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และระเบียบ กฎเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี

และการเงิน ที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) และผู้สอบบัญชีภายนอก เป็น

ประจำาทุกไตรมาส ตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

 พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายจัดการ 

โดยได้สอบถาม รับฟังคำาชี้แจง รวมทั้งให้คำาแนะนำาและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้

สอบบัญชีภายนอกนำาเสนอข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มีความถูกต้องตามที่

ควรในสาระสำาคัญ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  ตลอดจน

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจ

สอบภายใน (Outsourced Internal Audit) 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท
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4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2556 

 โดยเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัด

ของบริษัท สำานักงานเอินส์ท์ แอนด์ ยัง จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2556 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมี

ความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

5. พิจารณารายการที่เกี ่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนด

ที่เกี ่ยวข้อง

 พิจารณาสอบทานกระบวนการ วิธีปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การอนุมัติรายการและการเปิดเผย

เป็นไปตามข้อกำาหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

6. การประเมินตนเอง

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ เพื่อเป็นแนวทางใน

การพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ ซึ่งผลการ

ประเมินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยรวมครบถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้ว

7. อื่น ๆ

 7.1 สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ในรายงานประจำาปี 2555 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ของบริษัท (แบบ 56-1)

 7.2 รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่าง

ต่อเนื่องทุกครั้ง   

 7.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมขององค์กร

 7.4  จำานวนการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ   การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2555

1. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์                         7/7

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์            7/7

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์                                      7/7

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ 3ปีANNUAL REPORT 2012
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3. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ชื่อบริษัท  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) โดยมุ่งเน้นการให้บริการ

  เกมออนไลน์ ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  รวมทั้งจัดจำาหน่ายเกมพีซี

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 – 5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

  กรุงเทพมหานคร 10250

เลขทะเบียนบริษัท 0107550000050

โทรศัพท์  66 2769 8888

โทรสาร  66 2717 4251

เว็บไซต์  www.asiasoft.co.th และ www.asiasoft.net

ทุนจดทะเบียน 307,407,762 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 307,407,762 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำาระแล้ว 307,407,762 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 307,407,762 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
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การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ชื่อบริษัท  บริษัท เพลย์พาร์ค จำากัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการเว็บไซต์ท่า (Website Portal) ที่เกี ่ยวกับเกมออนไลน์ และบริการโฆษณาในเว็บไซต์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 – 5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

  กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์  66 2769 8888

โทรสาร  66 2717 4251

เว็บไซต์  www.playpark.com

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

  เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท  บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ประเภทธุรกิจ การเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 – 5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

  กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์  66 2769 8888

โทรสาร  66 2717 4251

ทุนจดทะเบียน 112,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 1,120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

  เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท  บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

ประเภทธุรกิจ การเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 – 5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

  กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์  66 2769 8888

โทรสาร  66 2717 4251

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

  เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
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ชื่อบริษัท  บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการเกมออนไลน์ 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่ 1168/15, 17 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

   กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์  66 2343 1000

โทรสาร  66 2679 8772

เว็บไซต์  www.funbox.co.th

ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

  เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท  บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการเขียนซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ วางระบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์

  thaiware.com

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 69/6 อาคารตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้นที่ 4 ห้อง 3 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์  66 2635 0744

โทรสาร  66 2635 0745

เว็บไซต์  www.thaiware.com

ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

  เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท  บริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการให้บริการเกมผ่านระบบสื่อสารและเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต และให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/245 ชั้น 24 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

  กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์  66 2717 3515

โทรสาร  66 2717 4254

เว็บไซต์  www.thaicybergames.com

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

  เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
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ชื่อบริษัท  บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการเกมออนไลน์ 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/244 ชั้น 24 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

  กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์  66 2717 3515

โทรสาร  66 2717 4254

เว็บไซต์  www.playcybergames.com

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

  เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท  Asiasoft Online PTE. LTD.

ประเภทธุรกิจ ให้บริการเกมออนไลน์ และจัดจำาหน่ายเกมพีซี 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 5 Tampines Central 1 #04-01 Tampines Plaza Singapore 529541 

โทรศัพท์  + 65 6825 8506

โทรสาร  + 65 6782 7462

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท  AS Online SDN. BHD.

ประเภทธุรกิจ ให้บริการเกมออนไลน์ และจัดจำาหน่ายเกมพีซี 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ Suite 21.01, Level 21, Menara IGB, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur,

  Malaysia

โทรศัพท์  + 603 2287 1503

โทรสาร  + 603 2287 1500

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 ริงกิต

ทุนชำาระแล้ว 4,000,000 ริงกิต เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
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ชื่อบริษัท  PT. Asiasoft

ประเภทธุรกิจ ให้บริการเกมออนไลน ์

ที่ตั้งสำานักงาน Cyber Building 6th floor, Jl. Kuningan Barat No.8, Jakarta 12710 the Republic of Indonesia

โทรศัพท์  + 622 1529 05201

โทรสาร  + 622 1529 05202

ทุนจดทะเบียน 1,750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทุนชำาระแล้ว 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.90 ของทุนชำาระแล้ว

ชื่อบริษัท  CIB Development Sdn. Bhd.

ประเภทธุรกิจ ให้บริการเกมออนไลน์ 

ที่ตั้งสำานักงาน Suite 6.05-6.07, 6th Floor, Menara Summit, Persiaran Kewajipan USJ I, 47600 UEP Subang Jaya,

  Selangor, Malaysia

โทรศัพท์  + 603 8023-8315

โทรสาร  + 603 8023-7830

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 ริงกิต

ทุนชำาระแล้ว 1,000,000 ริงกิต เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 61.68 ของทุนชำาระแล้ว

ชื่อบริษัท  Trilight Cove Enterprises Ltd.

ประเภทธุรกิจ ให้บริการเกมออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ ในภูมิภาคอินโดจีน

ที่ตั้งสำานักงาน Porcullis TrustNet Chambers, P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

โทรศัพท์  + 65 6825 8506

โทรสาร  + 65 6782 7462

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ทุนชำาระแล้ว 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น AS Online SDN. BHD. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ของทุนชำาระแล้ว
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บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์   0 2229 2800

โทรสาร   0 2654 5427

ผู้สอบบัญชี  นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

   บริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

   อาคารเลครัชดา ชั้น 33 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

   กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์   0 2264 0777

โทรสาร   0 2264 0789



001

คณะกรรมการบริษัท
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นายตัน เตียว ลิม

ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

Cambridge GCE Ordinary Level สาขา บริหารธุรกิจ,

Presbyterian Boys School in Singapore

 

ประวัติการทำางาน

- ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

- กรรมการ Asiasoft Online Pte. Ltd.

- กรรมการ AS Online Sdn. Bhd.

- กรรมการ PT. Asiasoft

- กรรมการ CIB Development Sdn. Bhd.

- กรรมการ Trilight Cove Enterprises Ltd.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 

50/2006)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-



001

นายปราโมทย์ สุดจิตพร

รองประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  และประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

อดีต

- กรรมการ Asiasoft Online Pte. Ltd. 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 

50/2006)

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-
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นายเลิศชาย กันภัย

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน

- กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

- กรรมการ บริษัท เพลย์พาร์ค จำากัด

- กรรมการ บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

- กรรมการ บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 

51/2006)

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-



001

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - การเงิน

University of Pennsylvania – the Wharton School

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์

Science in Industrial & Operations Engineering,

Major in Operations Research,

University of Michigan – Ann Arbor

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำางาน

- กรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) จำากัด

- กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ และ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท อัลตัส แอดไวซอรี่ จำากัด

- กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Directors  Accreditation Program

(DAP 9/2004)

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

กรรมการ
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นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน

- กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- ทนายความ

บริษัท สำานักกฎหมาย ดำาเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 

53/2006)

หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial 

Statements (UFS 9/2007)

 

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน

- กฎหมาย

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-



นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)

- คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

อดีต

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด

- กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคอมพิวเตอร์

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด

- กรรมการ บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่น ดิลิเวอร์รี จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 43/2004)

 

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน

- คอมพิวเตอร์

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-



การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 31/2003) 

ปี 2546

สอบผ่าน Director Diploma Award (Fellow Member) รุ่น 

11/2003 ปี 2546

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 34/2005) ปี 

2548

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 23/2008) ปี 2551

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน

- บัญชี การสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน

ปี 2530 – 2539 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

ปี 2540 – 2554 เป็นกรรมการ และ CFO กลุ่มบริษัท

เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด (มหาชน)

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-

 

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบผ่านวุฒิบัตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 11/2003

ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2003

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน

- กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการสอบบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด

 

อดีต

- กรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด (มหาชน)

- ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง

กลุ่ม บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด (มหาชน)

- ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เวฟ มีเดีย เวิลด์ จำากัด

- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด



คณะผู้บริหาร



นายโก เคียง คุน (Mr. Kenny Goh)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

 

ประวัติการศึกษา

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Singapore

 

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

 

อดีต

- รองกรรมการผู้จัดการ

Asiasoft Online Pte. Ltd.

- กรรมการ

Cherubim Exchange Pte. Ltd. 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 101/2013)

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-



นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ

รองกรรมการผู้จัดการ

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

 

อดีต

- ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนท์ โมเดิร์นนิตี้ จำากัด

- รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำากัด

- ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำากัด

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Successful Formulation & Execution of Strategy Class 13/2011

 

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน   

-บริหารธุรกิจ

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-

นางสาวลัดดาวัลย์ พัฒนาพรอนันต์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

 

อดีต

- ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ชัยยศ ที่ปรึกษา จำากัด

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

 

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน   

-บัญชีและการเงิน

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-



นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล

รองกรรมการผู้จัดการ

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด

 

อดีต

- ผู้อำานวยการสายงานการเงิน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำากัด (มหาชน)

- ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำากัด (มหาชน)

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 20/2004)

- Audit Committee Program (ACP 2/2004)

 

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน   

-บัญชี การเงิน การตรวจสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-

นายวินัย วิมุกติ

รองกรรมการผู้จัดการ

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท Computer Science สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐอิลลินอยส์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

 

อดีต

- ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

- กรรมการผู้อำานวยการ

บริษัท เฟิร์สเทคโซลูชั่น จำากัด

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

 

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน   

-เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-



ผู้บริหารของบริษัทย่อย



นายพจน์ พันธ์ศิริพจน์  

ผู้จัดการทั่วไป 

บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำากัด

นายพิพัฒน์ รุ่งเรือง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด



Mr. Gerry Wai Ung  

Managing Director 

Asiasoft Online Pte. Ltd.

Mr. Keith Long 

Country Manager

AS Online SDN.BHD.



Mr. Suyudi Koeswanto 

Managing Director 

PT. Asiasoft

Mr. Quach Quang Dong

Managing Director

Trilight Cove Enterprises Ltd.

Mr. Ku Foo Keong 

 Chief Executive Officer

CIB Development SDN. BHD.
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6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

      การดำาเนินธุรกิจด้านความบันเทิงออนไลน์ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) สิ่งที่เราได้ให้ความสำาคัญมาโดย

ตลอด คือความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยการดำาเนินงานทุกภาคส่วนจะอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และปลูกฝังจิตสำานึกในด้านของ Corporate Social Responsibility  3 แนวทางหลัก คือ โครงการเพื่อการศึกษาและเยาวชน 

โครงการเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และโครงการที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมภาครัฐ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรโดยเฉพาะพนักงาน 

และผู้ใช้บริการ ด้วยการนำาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มาขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความรับผิด

ชอบต่อสังคม

โครงการเพื่อการศึกษาและเยาวชน

บทบาทหน้าที่และการรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการรักพ่อสไตล์เกมเมอร์ (Gamers Love Dad)

 โครงการรักพ่อสไตล์เกมเมอร์ (Gamers Love Dad) เป็นโครงการท่ี

จัดขึ้นต่อเนื่องตลอด 7 ปี ซึ่งเป็นช่องทางในการให้เกมเมอร์ได้มีส่วนร่วมในการ 

ช่วยเหลือสังคม ด้วยการซื้อไอเทมภายในเกมที่ทางบริษัทฯ จัดทำาขึ้นมาเป็นพิเศษ

จากนั้นบริษัทฯ จะเป็นตัวแทนนำาเงินรายได้จากการจำาหน่ายไอเท็มภายในเกมดังกล่าว

ท้ังหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆร่วมสมทบทุนมูลนิธิและโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เกี่ยวกับเยาวชน หรือมูลนิธิที่ทำางานเพื่อเยาวชน

 โครงการรักพ่อสไตล์เกมเมอร์ (Gamers Love Dad) จัดขึ้นเป็น

ประจำาในช่วงเดือนธันวาคมทุกๆปี เปิดโอกาสให้เกมเมอร์แสดงออกถึงความจงรัก

ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านช่องทางการลงนามถวายพระพรใน

หน้าเว็บไซต์ และการร่วมกันบริจาคเงินผ่านการซื้อไอเทมพิเศษในเกมเพื่อสมทบ

ทุนมูลนิธิและโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ

มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยเงินสมทบทุนของเหล่าเกมเมอร์ในปีที่ 7 

มียอดสูงถึง  9.7 ล้านบาท รวมยอดเงินสมทบทุนจากการจำาหน่ายไอเท็มตั้งแต่ปี 

2549-2555 จำานวนกว่า 51 ล้านบาท

โครงการคอมพิวเตอร์มือ 2

 เอเชียซอฟท์ มุ่งหวังที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและขยาย

โอกาสให้กับเยาวชนที่ห่างไกล ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้พื้นฐานผ่านทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามหลักคิดในเชิง CSR ของบริษัทฯ ที่พร้อมจะนำาประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาสังคมไทยในยุคดิจิตอลให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ จึงจัดทำาโครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง โดยการ

มอบคอมพิวเตอร์มือสองที่ยังใช้การได้ดีให้กับโรงเรียนในที่ห่างไกล
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โครงการเอเชียซอฟท์เปิดบ้านต้อนรับ

 จากประสบการณ์และการดำาเนินงานธุรกิจทางด้านออนไลน์เอ็นเตอร์

เทนเม้นท์มาเป็นเวลานานทำาให้ เอเชียซอฟท์ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาท่ี

ต้องการจะเข้ามาศึกษาการดำาเนินธุรกิจให้ด้านนี้ เมื่อเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เยาวชนจะ

ได้รับแล้ว เอเชียซอฟท์จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนที่สนใจความรู้

ในด้านธุรกิจออนไลน์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์เข้ามาศึกษาดูงานและสัมผัสบรรยากาศจริง

ในการทำางานด้านธุรกิจออนไลน์

โครงการเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ Gamers Can DO นมนี้เพื่อน้อง

 เอเชียซอฟท์ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและ

เยาวชนที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัว หรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ ไม่ดี

ทำาให้เด็กเติบโตมาโดยไม่ได้รับการพัฒนาในด้านที่ถูกต้อง และเนื่องในวโรกาส

ครบรอบ 84 พระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เอเชียซอฟท์ จึงได้จัดโครงการ Gamers Can DO นมนี้เพื่อน้อง เพื่อให้พนักงาน

และตัวแทนเกมเมอร์ ทำากิจกรรมที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ซอยเสือใหญ่ประชาอุทิศ 

เพื่อเรียนรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเรื่องการท้องก่อนวัยอันควร

ทำาให้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการเกิดปัญหาเหล่านี้ พร้อมมอบนมผงให้กับมูลนิธิฯ

เพื่อให้น้องๆ ได้ดื่มนมกันอย่างไม่ขาดแคลน

โครงการที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมภาครัฐ

โครงการร้านเกมสีขาว

 เอเชียซอฟท์ มองเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้งานร้านอินเตอร์เน็ต

ของกลุ่มเด็กและเยาวชน ในเรื่องยาเสพติด การประพฤติตนไม่เหมาะสม และสื่อ

ลามกอนาจารในสถานประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต จึงได้ร่วมมือและให้การสนับสนุน

โครงการร้านเกมสีขาว ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับร้านอินเตอร์เน็ตที่เข้าร่วมโครงการ และยัง

ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จัก ทำาให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการในสถาน

ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย
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7. เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี

ประเทศไทย

เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี

มกราคม

• เปิดให้บริการเกม Camon Hero

• รับรางวัล Thailand Game Prize 2012 จากคณะกรรมการตัดสิน สาขา

  กิจกรรมส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม กับกิจกรรม Gamers Love Dad ปีที่ 6    

  จากงาน Thailand Game Show 2012

• รับรางวัล Thailand Game Prize 2012 จากผลโหวตมหาชนชาวเกม

  สาขาผู้ให้บริการเกมยอดนิยม จากงาน Thailand Game Show 2012

• รางวัล Thailand Game Prize 2012 จากผลโหวตมหาชนชาวเกม

  สาขาเกมที่มีผู้เล่นรอคอยมากที่สุดกับเกม Dragon Nest จากงาน

  Thailand  Game Show 2012

กุมภาพันธ์

• เปิดให้บริการเติมเงินผ่าน บัตร @Cash สำาหรับเกม RIFT Digital Editions 

  จาก Trion World

• เปิดให้บริการเกม ตำานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออนไลน์ 

 

 

มีนาคม

• เข้าถือหุ้นใน CIB Development ประเทศมาเลเซีย ทำาให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ

  เกมออนไลน์อันดับหนึ่งในมาเลเซีย

• เปิดให้บริการเกม Dragon Nest

 

 

  

เมษายน

• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555
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พฤษภาคม

• เป็นตัวแทนจำาหน่ายเกม Diablo3 จาก Blizzard Entertainment

• จัดกิจกรรม Job Day เพื่อเปิดรับบุคคลที่มีความสนใจเข้ามาร่วมงานกว่า

  100 อัตรา

• รับรางวัลจาก Truehits : เว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมสูงสุด อันดับ 11 จากเว็บไซต์ 

  www.playpark.com ปี2011

• รับรางวัลจาก Truehits : เว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมสูงสุด อันดับ 17 จากเว็บไซต์ 

  www.asiasoft.co.th ปี2011

• เปิดให้บริการเกม Sudden attack Season II

 

 

 

มิถุนายน

• กิจกรรมAsiasoft Game Fest 2012 ที่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่

กรกฎาคม

• เปิดให้บริการเกม  Fashion Dream เป็นเกมบน Facebook เกมแรกของ 

  Playpark

• เปิดให้บริการเกม EverPlanet 

• กิจกรรม Asiasoft Game Fest 2012 ที่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด

  ชลบุรี
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สิงหาคม

• กิจกรรม Asiasoft allstar battle 2012

• เปิดให้บริการเกม Counter-Strike ONLINE 

กันยายน

• เปิดให้บริการเกม Sheep Farm  เป็น Web Games เกมแรกของ Playpark

• เปิดให้บริการเกม Football City Stars

• เปิดให้บริการเกม SuperStar เกมคาราโอเกะออนไลน์เกมแรกของประเทศไทย

• กิจกรรม E-Sports World Class 2012 by PlayFPS

• เปิดจำาหน่ายเกม World Of Warcraft ภาคใหม่ Mist Of  Pandaria

ตุลาคม

• กิจกรรมPlaypark FanFest 2012

• เปิดให้บริการเกม Elsword

• รับรางวัล  BEST CASUAL MUSIC GAME เกมยอดเยี่ยมสาขา MUSIC 

  แห่งปี จากเกม Audition ในงาน Bangkok International Game Festival 

  2012

• รับรางวัล BEST MMORPG เกม MMORPG ยอดเยี่ยมแห่งปี จากเกม 

  Dragon Nest  ในงาน Bangkok International Game Festival 2012
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พฤศจิกายน

• กิจกรรม “Blizzard Team” First Thailand  Fan  Meeting” ครั้งแรกของ

  ประเทศไทย

• เปิดตัวระบบเติมเงิน  @Cash Plus ระบบเติมเงินแบบ On demand โดยร่วมมือ

  กับ Tesco Lotus

• จัดกิจกรรม Job Day เพื่อเปิดรับบุคคลที่มีความสนใจเข้ามาทำางาน

• เปิดให้บริการเกม  Star Project
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ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี

กุมภาพันธ์

• จัดงานเปิดให้เกมเมอร์ประเทศฟิลิปปินส์สามารถเข้าเล่นเกม Maple ของ

  เซิร์ฟเวอร์ SEA ได้

 

พฤษภาคม

• จำาหน่ายเกม Diablo3 จาก Blizzard Entertainment อย่างเป็นทางการ

มิถุนายน

• จัดงานฉลองครบรอบ 7 ปี ของเกม Maple เซิร์ฟเวอร์ SEA

 

กันยายน

• เปิดให้บริการเกม Mahjong Hime

 

 

ธันวาคม

• เปิดให้บริการเกม  Ragnarok Online 2 และเป็นภาษาอังกฤษที่แรกของโลก
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เมษายน

• จัดกิจกรรมเยือนร้านอินเตอร์เน็ตและติดโปสเตอร์เกม Sudden Attack เพื่อ

  โปรโมทเกม        

 

 

 

 

 

กันยายน

• จับมือกับ Philportal เพื่อจัดงานแข่งขันเกม FPS

ตุลาคม

• จัดกิจกรรม เล่น A.V.A ฟรีที่ร้านอินเตอร์เน็ต

• จัดงาน แข่นขันเกมประเภท FPS เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันในงาน PlayFPS Elites 

  2013

พฤศจิกายน

• เปิดช่องทางการซื้อ @Cash ที่ LoadCentral ผ่านระบบ E-Pin

  

ธันวาคม

• จัดงาน PlayFPS Elites 2013 เพื่อแข่งขันเกม PlayFPS ในรอบชิงชนะเลิศ

ประเทศฟิลิปปินส์
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ประเทศเวียดนาม

เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี

มกราคม

• เปิดให้บริการเกม Yulgang

กุมภาพันธ์

• จัดงานฉลองครบรอบ2 ปี เกม GetAmped ll

เมษายน

• เปิดให้บริการเกม Shinobi

• จัดการแข่งขันเกม 3 Kingdoms ครั้งที่ 6

 

กรกฎาคม

• เปิดให้บริการเกม 9 Dragons

 

ตุลาคม

• เปิดให้บริการเกม Cosmic Break

• จัดกิจกรรม GetAmped World ever
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พฤศจิกายน

• เกม 9 Dragon จัดกิจกรรม “12 Town”

• จัดกิจกรรมสำาหรับสาวกเกมโยกังครั้งที่ 1

ธันวาคม

• จัดงานฉลองครบรอบ 6 ปี เกม 3 Kingdoms
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เกมที่เปิดในเมืองไทย ปี 2555

เกมที่เปิดในเมืองไทย ปี 2555

เกมที่เปิดในเมืองไทย ปี 2555

Dragon Nest

Sudden Attack Season 2

Camon Hero

ตำานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ออนไลน์
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EverPlanet

Sheep Farm

แฟชั่นดรีม

FashionDream

Counter Strike Online
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SuperStar

ปั้นรักนายซุปตาร์

Star Project

Football City Stars

Elsword
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สรุปรายงานประจำาปี
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8. สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ 3ปี

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการ  - สุทธิ

กำาไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการ

กำาไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำาไรสุทธิ

งบดุล (ล้านบาท)

สินทรัพย์

หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้น

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2555 

2,016

847

391

303

1,990

613

1,377

307

1

0.99

1.00

15.40%

15.75%

22.55%

0.44

2554

1,638

737

365

296

1,869

550

1,319

316

1

0.97

0.76

17.60%

16.29%

22.88%

0.42

2553

1,512

730

367

264

1,770

497

1,273

314

1

0.87

0.84

17.18%

15.24%

21.05%

0.39

สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ 3ปีANNUAL REPORT 2012



9. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

9.1 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำาคัญ

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ AS”) เดิมชื่อ บริษัท บี.เอ็ม. มีเดีย (ไทยแลนด์) จำากัด ก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายเกมพีซี โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง คือ นายปราโมทย์ 

สุดจิตพร นายตัน เตียว ลิม และนายเลิศชาย กันภัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน

 ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย โดยได้เปิดตัวเกม “Ragnarok Online” ซึ่งซื้อ

ลิขสิทธิ์มาจาก กราวิตี้ คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลีใต้ แล้วนำามาดัดแปลงเป็นภาษาไทยเพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในประเทศ จนประสบความ

สำาเร็จอย่างสูง ด้วยจำานวน Peak Concurrent User สูงสุดมากกว่า 110,600 ราย ซึ่งเป็นก้าวสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในฐานะ

หนึ่งในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำาในไทย และในปี 2547-2548 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างบริษัทในกลุ่มที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเข้าซื้อหุ้น

บริษัทต่างๆ ดังกล่าวจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำาเนินกิจการ รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ณ ปัจจุบัน กลุ่มเอเชียซอฟท์ (กลุ่มบริษัทฯ) ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ รวม 13 แห่ง ดังนี้

046



047

Shareholder Structure :

1. Founders

2. Asia Investment

   Partners Limited

3. Free Floot

(ทุนชำาระ 307.40 ล้านบาท)

Thailand

    บจก. เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ทุนชำาระ 112 ล้านบาท)

      Asiasoft Online PTE LTD (ทุนชำาระ 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)

         AS Online SDN BHD (ทุนชำาระ 4 ล้านริงกิตมาเลเซีย)

                  Trilight Cove Enterprises Ltd. (ทุนชำาระ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

               PT Asiasoft (ทุนชำาระ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

       บจก. เอ แคปปิตอล (ทุนชำาระ 20 ล้านบาท)

                           บจก. ฟันบ็อกซ์ (ทุนชำาระ 40 ล้านบาท)

                       บจก. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น (ทุนชำาระ 1.5 ล้านบาท)

                    บจก. ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น (ทุนชำาระ 1 ล้านบาท) 

บจก. เพลย์ไซเบอร์เกมส์ (ทุนชำาระ 20 ล้านบาท)

บจก. เพลย์พาร์ค (ทุนชำาระ 5 ล้านบาท)

CIB Development SDN. BHD (ทุนชำาระ 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย)

99.99%

99.99%

59.99%

99.99%

61.68%

100.00%

100.00%

79.90 %

60.00%

99.99%

40.00%

30.00%

Overseas

71.13%

9.76%

18.59%

ลักษณะการประกอบธุรกิจANNUAL REPORT 2012



 กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Group) ดังนี้

 สำาหรับการให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนาม กลุ่มบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ CONG TY TNHH CHAU A MEM (“CTCM”) ซึ่ง

เป็นผู้ร่วมทุนชาวเวียดนามที่เป็นบุคคลภายนอก เป็นผู้รับช่วงลิขสิทธิ์การให้บริการเกม (Sub-Licensee) ภายใต้ชื่อการค้า “Asiasoft” ตั้งแต่

ปี 2547 โดยล่าสุดมีการจัดตั้งบริษัท Trilight Cove Enterprises Ltd โดยร่วมลงทุนกับผู้ร่วมลงทุนชาวเวียดนาม ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

60 ในบริษัทดังกล่าว เพื่อให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคอินโดจีน รวมถึง เวียดนาม พม่า และกัมพูชา เป็นต้น
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 กลุ่มบริษัทฯ

1.  บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (“AS”)

2. บจก. เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (“ASI”)

3. บจก.  เพลย์พาร์ค (“PlayPark”)

4. บจก. เอ แคปปิตอล (“A Capital”)

5. บจก. ฟัน บ๊อกซ์ (“FunBox”)

6. บจก. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น (“Thaiware”)

7. บจก. ไซเบอร์เกม คอร์ปอเรชั่น (“TCG”)

8. Asiasoft Online PTE  LTD. (“ASO”)

9. AS Online SDN.BHD. (“ASM”)

10. PT. Asiasoft (“ASID”)

11. CIB Development SDN. BHD. (“CIB”)

12. บจก.เพลย์ไซเบอร์เกมส์ (“PCG”)

13. Trilight Cove Enterprises Ltd (“TLC”)

 ประเภทธุรกิจหลัก

ให้บริการเกมออนไลน์และจัดจำาหน่ายเกมพีซี ในประเทศไทย

เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ

ให้บริการเว็บไซต์ท่า (Game Portal) ที่เกี่ยวกับเกม

ออนไลน์ และบริการโฆษณาในเว็บไซต์

“www.playpark.com”

เพื่อการลงทุนในประเทศ

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย

ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและจำาหน่ายซอฟท์แวร์

และอุปกรณ์ไอทีบนเว็บไซด์รวมทั้งให้บริการดาวน์โหลด

ซอฟท์แวร์ และบริการโฆษณาในเว็บไซต์

“www.thaiware.com”

ให้บริการเกมออฟไลน์บน LAN ของ TCG Network

ให้บริการเกมออนไลน์และเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกมของ 

ASO ในการให้บริการเกมออนไลน์โดยการจัดจำาหน่าย

บัตรเติมเงินในประเทศสิงคโปร์

ให้บริการเกมออนไลน์และเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกมของ 

ASM ในการให้บริการเกมออนไลน์โดยการจัดจำาหน่าย

บัตรเติมเงินในประเทศมาเลเซีย

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนิเซีย

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย

ให้บริการเกมออนไลน์ในกลุ่มอินโดจีนรวมถึง เวียดนาม 

พม่า กัมพูชา

ประเทศ

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สิงคโปร์

มาเลเซีย

อินโดนีเชีย

มาเลเซีย

ไทย

บริติชเวอร์จิน
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9.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย นโยบายการแบ่งการดำาเนินงาน

กลุ่มบริษัท

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ (Online Game) 

ชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์  และอันดับ 8 ในเวียดนาม (ที่มา: 

Internal Research)ทั้งนี้บริษัทได้ปรับสถานะจากอันดับ 3 ในเชิงส่วนแบ่งการตลาดในประเทศมาเลเซีย หลังจากบริษัทเข้าซื้อกิจการในสัดส่วน 

61.68% ของบริษัท CIB Development SDN BHD เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2555 สัดส่วนการตลาดนับจากจำานวนผู้เล่นเกมพร้อมกันเฉลี่ย 

(CCU) กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ครั้งแรกในไทยเมื่อปี 2546 ด้วยเกม “Ragnarok Online” ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง

ด้วยจำานวน Peak Concurrent User สูงสุดมากกว่า 110,600 ราย จนกระทั่งปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีเกมออนไลน์ที่เปิดให้

บริการรวม 61 เกม ใน 6 ประเทศ คือ ไทย (35 เกม), สิงคโปร์ (8 เกม), มาเลเซีย (20 เกม), อินโดนิเชีย (3 เกม), ฟิลิปปินส์ (3 เกม) และ

อินโดจีน (เวียดนาม, กัมพูชา, พม่า 6 เกม) โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การให้บริการเกมออนไลน์ถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม

บริษัทฯ ในสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 82 ของรายได้ทั้งหมด 

 การให้บริการเกมออนไลน์ในแต่ละประเทศ จะดำาเนินการผ่านบริษัทที่จัดต้ังขึ้นในประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีระบบ Server เป็นของ

ตนเองเพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศและสามารถรองรับผู้เล่นเกมจำานวนมากพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ โดยเรียกเก็บค่าบริการจากการจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash,      

1-2 Call, @CashPlus และ Truemoney  ให้แก่ผู้เล่นเกม เพื่อใช้เติมเวลา แลกคะแนน หรือใช้เป็นเงินเสมือนจริงสำาหรับซื้อ Item ในเกม  สำาหรับ 

@CashPlus นั้นมีจำาหน่ายเฉพาะบัตรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ในขณะที่บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, 1-2 Call และ Truemoney จะมี 2 ประเภท 

คือ 1) บัตรพลาสติก  ซึ่งจะจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่าย ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, 7-Eleven, BIG C, เทสโก้ โลตัส และ ร้านทรูช้อป/ทรูมูฟ  

และ 2) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับบัตร @Cash จะจำาหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น 7-Eleven หรือ e-pay ผ่านเครื่อง

จำาหน่าย (Terminal) โทรศัพท์มือถือ และระบบชำาระเงินออนไลน์ @Shop และ @Cash Online ของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยวิธีการชำาระเงินสด    

โอนเงิน หรือบัตรเครดิต (แล้วแต่กรณี)  สำาหรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 1-2 Call, @CashPlus และ ทรูมันนี่จะจำาหน่ายผ่านร้านค้า 7-Eleven, 

BIG C, เทสโก้โลตัส, โลตัส เอ็กเพรส, ทรูช้อป/ทรูมูฟ ทั้งนี้ บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, 1-2Call, @CashPlus และ Truemoney จะ

สามารถนำามาใช้กับเกมออนไลน์ทุกเกมของกลุ่มบริษัทฯ เฉพาะที่ ให้บริการในประเทศนั้นๆ และยังสามารถ ใช้เล่นเกมออนไลน์ของบริษัทอื่นที่เข้า

ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเกม

ออนไลน์เพื่อตอบปัญหาและข้อสงสัยในด้านเทคนิคและวิธีการเล่น ผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) และทางอีเมล์ (Email) ตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมทั้ง ผ่านทาง Counter Service “@Club” อีกด้วย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์แล้วรวม 61 เกม ใน 6 ประเทศ ดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจANNUAL REPORT 2012
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 การให้บริการเกมออนไลน์

1. Ragnarok Online

2. Maple Story

3. Yulgang

4. Granado Espada

5. CABAL

6. Ghost Online

7. 12 Sky 2

8. Atlantica

9. Rohan

10. 8inw

11. Chosen

12. AIKA

13. Chinese Hero Online

14. Gangza

15. God of Emperor

16. LostSaga

17. Grand Chase

18. Dragon Nest

19. King Naresuan Online

20. Q Tales

21. Ever Planet

22. HY2 Online

23. Mahjong Hime

24. Sheng Mo Online

25. Elsword

26. Risk Your Life Online

27. Water Fairy Online

28. Tian Long Ba Bu Online

29. Chinese Paladin Online

30. Finding Neverland Online

31. Wang Dao Online

32. Kung Fu Hero Online

33. HE2 Online

34. Ten Online

35. Loong

36. 3Kingdom

37. Brawl Busters

38. Ninedragon

ประเภทเกม 
ก

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

รูปแบบ การคิดค่าบริการ 
ข

Hybrid Sale, Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale



051 ลักษณะการประกอบธุรกิจANNUAL REPORT 2012

     การให้บริการเกมออนไลน์

39. Gigaslave

40. Audition

41. GetAmped

42. Freestyle Street Basketball

43. GetAmped 2

44. Super Dance Online

45. Free Jack

46. Football City Star

47. Super Star

48. Star Project

49. Sudden Attack

50. S4League

51. Counter Strike Online

52. Crazy Shooter Online

53. AVA

54. Mission Against  Online

55. Pocket Ninja

56. Sheep Farm

57. Fashion Dream

58. Ming Dynasty Online

59. Ming Chao Chuan Qi Online

60. Hero Online

61.Bubble Ninja

             รวม 61 เกม

ประเภทเกม 
ก

Casual

Casua

Casual

Casual

Casual

 Casual

Casual

Casual

Casual

Casual 

FPS

FPS

FPS

FPS

FPS

FPS

Web

Web

Web/Facebook

Web

Web

Web

Web

รูปแบบ การคิดค่าบริการ 
ข

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

หมายเหตุ :     
ก
    MMORPG เป็นเกมที่สามารถรองรับผู้เล่นได้พร้อมกันเป็นจำานวนมาก ซึ่งผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเกม

                    ได้พร้อมกัน ผ่านระบบเครื่องแม่ข่าย / Casual Game คือ เป็นเกมตัวการ์ตูนน่ารักสีสันสดใสที่ผู้เล่นไม่ต้องใช้เวลา

                    และทักษะในการเล่นมากนัก

      
ข
    Air Time Sale คือ การคิดค่าบริการเกมตามระยะเวลาการเล่น,

                                Item Sale = การคิดค่าบริการเกมจากการขาย Item ในเกม,

                                Hybrid Sale คือ การคิดค่าบริการรวมทั้ง 2 รูปแบบ
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A1. Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (“MMORPG”)

 คือ เกมออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้เล่นเกมได้พร้อมกันเป็นจำานวนมาก โดยผู้เล่นทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกของเกมได้

พร้อมกัน (Real Time Interaction) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถแข่งขันหรือผูกมิตรกันได้เสมือนอยู่ ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเนื้อหาของ

เกมส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการต่อสู้ผจญภัยเพื่อป้องกันตัวหรือในภาวะสงคราม โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้

 • ผู้เล่นเกมจะเล่นเป็นตัวละครหนึ่งๆ หรือหลายตัวในเวลาเดียวกัน โดยใช้ระบบการควบคุมตัวละครหลายตัว (Multi Character 

Control System: MCC) ซึ่งแต่ละตัวจะมีบทบาทต่อเนื่อง และมีจุดเด่น/ จุดด้อยที่แตกต่างกันไป

 • ผู้เล่นเกมสามารถเพิ่มประสบการณ์ (Level) และเก็บสะสมอุปกรณ์ต่างๆ (Item) เช่น อาวุธ หรือคะแนนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง

ของตัวละคร ทำาให้มีลักษณะที่แตกต่างจากตัวละครตัวอื่นๆ และสามารถแลกเปลี่ยน/ ซื้อขาย Item ในเกมได้

 • ลักษณะการดำาเนินชีวิตของตัวละครจะอ้างอิงเหตุการณ์และการใช้ชีวิตเสมือนสังคมในชีวิตจริง เช่น การแต่งงาน การรับตัว

ละครอื่นๆ เป็นลูกศิษย์หรืออาจารย์ การรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น

 • การเล่นเกมจะไม่มีผลแพ้หรือชนะ โดยการเล่นเกมจะต่อเนื่องไปตามเนื้อเรื่องของเกมที่ ไม่มีวันสิ้นสุด

 • ผู้เล่นเกมโดยส่วนใหญ่จะมีความภักดีต่อเกม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากลักษณะของเกมที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้เล่น โดย

จะใช้เวลาในการเล่นเกมค่อนข้างนานเพื่อเก็บประสบการณ์/ Level ในเกม

A2. Casual Game

 คือ เกมออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนน่ารักสีสันสดใส มักเป็นเกมเล่นง่ายที่ผู้เล่นเกมไม่ต้องใช้เวลา หรือทักษะในการเล่นมากนัก และ

สามารถเล่นจบในเวลาอันสั้น ซึ่งเหมาะสำาหรับการเล่นเพื่อผ่อนคลาย

A3. First Person Shooting

 คือ เกมออนไลน์แนวยิงต่อสู้กันโดยใช้อาวุธปืนเป็นหลัก แข่งกันง่ายๆทำาการแบ่งเป็นทีม แล้วช่วยกันในโหมดต่างๆมีเวลาจำากัด

ในแต่ละภารกิจ

A4. Web –based Game

 คือ เกมออนไลน์ที่เล่นบนเว็ป Browser ต่างๆ โดยไม่จำาเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน

 

 กลุ่มบริษัทฯ ยังมีรายได้ค่าสมาชิก @Cafe ที่เรียกเก็บจากร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในประเทศไทย  สำาหรับการให้สิทธิในการให้บริการ

เกมออนไลน์และเกมพีซี ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์แก่ลูกค้าภายในร้านของตนเอง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังดำาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ธุรกิจให้บริการโฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์เกมและเว็บไซต์ท่า www.playpark.com, www.playthai.co.th, www.thaiware.com และ 

www.thaicybergames.com



9.3 โครงสร้างรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

 รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเภทธุรกิจ สามารถจำาแนกออกเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

 รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งรายได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

              

ประเภทรายได้

             2553   2554   2555

     

1. รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์

2. รายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่าย

3. รายได้อื่นๆ

 รวมรายได้ 

รายได้แยกตามภูมิศาสตร์อ้างอิงตามงบรวม (ล้านบาท)
           2553   2554   2555

     

1. รายได้้ที่เกิดจากการดำาเนินงานในประเทศไทย

2. รายได้ที่เกิดจากการดำาเนินงานในต่างประเทศ

 รวมรายได้ 
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ล้านบาท

1,662

277

77

2,016

ล้านบาท

1,155

861 

2,016

ล้านบาท

1,516

92

77

1,685

ล้านบาท

1,113

572

1,685

ล้านบาท

1,358

127

55

1,540

ล้านบาท

1,083

457

1,540

ร้อยละ

82

14

4

100

ร้อยละ

57

43

100

ร้อยละ

90

5

5

100

ร้อยละ

66

34

100

ร้อยละ

88

8

4

100

ร้อยละ

70

30

100



  ประเทศที่ ให้บริการ          จำานวน (เกม)   เกมออนไลน์ที่ ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

9.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การให้บริการเกม

ออนไลน์ และการเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายเกม โดยมีรายละเอียดสำาหรับธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ดังนี้

ธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ (Online Game Service)

 เกมออนไลน์ คือ เกมคอมพิวเตอร์ที่ ใช้เล่นบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้เล่นสามารถแข่งขันและสนทนา (Chat) กับบุคคล

อื่นที่อยู่ ในเกมได้ทันที ผ่านระบบ Server ซึ่งทำาหน้าที่เก็บโปรแกรมเกมหลักและข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้เล่นเกม โดยผู้ให้บริการเกมออนไลน์จะให้

บริการแก่ผู้เล่นที่ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ได้ติดตั้ง Client Program เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้เข้าลงทะเบียนเพื่อเล่นเกมผ่าน

ทางเว็บไซต์เกมออนไลน์

 การให้บริการเกมออนไลน์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ 84  ของรายได้ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา โดยกลุ่ม

บริษัทฯ จะดำาเนินงานเต็มรูปแบบเพื่อสามารถให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศ เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อลิขสิทธิ์เกม การทำาการ

ตลาดและประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเกมและเครือข่ายรับชำาระเงิน และที่สำาคัญจะต้องจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์สำาหรับให้

บริการ ได้แก่ ระบบ Server อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Client Program รวมถึงการจัดทำาเว็บไซต์เกมออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทใน

แต่ละประเทศจะมีระบบ Server เป็นของตนเองแยกออกจากกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมใน 6 ประเทศ รวม 61 

เกม ดังนี้
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Ragnarok, Yulgang, 3Kingdoms, Audition, Granado Espada, Cabal, 

Ghost Online, FreeStyle Street Basketball, 12 Sky 2, Atlantica, Grand Chase, 

Rohan, 8 inw, AIKA, Gigaslave, Gangza, AVA, God of Emperor, LostSaga, 

Pocket Ninja, S4League , Free Jack,  Dragon Nest, King Naresuan Online,  

Q Tales,  Fashion Drean,  Ever Planet, Counter Strike Online,  HY2 Online,  

Sheep Farm,  Majong Hime,  Football City Star,  Super Star, Elsword และ 

Star Project

Maple Story, Audition, Getamped, Cabal,  AIKA, AVA, 3Kingdom และ 

Majong Hime

SMO, RYL, PKO, WFO, SDO, CSO, TLBB, MAT, LOONG, CPO, FNO, 

WDO, MING, MCCQ, KFH, HE2, TEN, HERO , Sudden Attack และ QTO

GetAmped, 3 Kingdom, Bubble Ninja, Ninedragon,  GetAmped 2 และ 

Chosen

AVA, AIKA และ Brawl Busters

AVA, Sudden Attack และ  Maple Story

ไทย

สิงคโปร์

มาเลเซีย

อินโดจีน

อินโดนิเชีย

ฟิลิปปินส์

35

8

20

6

3

3

หมายเหตุ: มีบางเกมที่เปิดให้บริการในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลให้จำานวนรวมของเกมในตารางข้างต้นมากกว่า 61 เกม
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 เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์เพื่อตอบปัญหาและข้อสงสัยในด้านเทคนิค

และวิธีการเล่นแก่ผู้เล่นเกม ผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) และอีเมล์ (Email) ตลอด 24 ชั่วโมง  การให้บริการผ่าน

ทาง Counter Service รวมถึง “@Club” ซึ่งบริษัทได้เปิดให้บริการที่ Esplanade รัชดา โดยลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อได้ด้วยตนเอง เพื่อ

ช่วยให้การเล่นเกมเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง  และจากการติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นเกมอย่างใกล้ชิดผ่านศูนย์บริการข้อมูลดังกล่าว ได้ทำาให้

กลุ่มบริษัทฯ สามารถติดตามพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นเกมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเข้าใจและสามารถให้บริการแก่กลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ดำาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ ได้แก่ www.playpark.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ 

Game Portal ที่เป็นศูนย์รวมและจุดเชื่อมโยงไปยังเกมต่างๆ ทั้งเกมออนไลน์ เกมพีซี รวมถึงการดาวน์โหลดเกม (Game Download) และ

ยังเป็นแหล่งชุมชนผู้เล่นเกม (Gamer Community) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รูปภาพ และความคิดเห็น อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลด้านไอทีและ

สินค้าไลฟ์สไตล์ ตลอดจนเป็นเวทีเปิดตัวเกมใหม่ รวมถึงสามารถฟังรายการวิทยุ playpark radio online ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 24 ช.ม 

(http://music.playpark.com/radio) และ  รายการทีวีชื่อ Oh My Game ผ่านทางเคเบิลทีวี โดยสามารถดูย้อนหลังผ่านทาง youtube

 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ลงทุนในบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านไอทีได้แก่ www.thaiware.com ซึ่ง

เป็นเว็ปไซด์ ที่เป็นศูนย์รวมด้านไอทีและยังเป็นแหล่งสำาหรับดาวน์โหลดซอฟร์แวร์ต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งทีจำาหน่ายและฟรี ตลอดจนเป็น

แหล่งชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

 ในปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัทยังได้ดำาเนินการจัดตั้ง สำานักงานสาขาแห่งใหม่ที่ประเทศฟิลิปปิส์ผ่านบริษัทเอเชียซอฟท์ สิงคโปร์ โดย

มีทีมงานจากประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ดูแล บริษัทฯได้เล็งเห็นศักยภาพของตลาดเกมในฟิลิปปินส์ โดยเป็นประเทศที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมี

ประชากรราว  80 ล้านคน การเข้าไปลงทุนจึงไม่ต้องใช้เม็ดเงินจำานวนมาก ซึ่งบริษัทมีทั้งคอนเทนท์ และ ทรัพยากรอยู่แล้ว

 กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกมออนไลน์ใน

ประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ด้วยทุนจดเบียนที่ชำาระแล้ว 20 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้

บริษัทได้เตรียมการในการเปิดให้บริการเกมออนไลน์ในกลุ่ม MOBA ซึ่งเป็นเกมที่ ได้รับความนิยมในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในปี 2555 ที่ผ่านมา 

ซึ่งยังเป็นกลุ่มเกมที่บริษัทยังไม่ได้ให้บริการในปีที่ผ่านมา

ลักษณะการประกอบธุรกิจANNUAL REPORT 2012

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ คิดค่าบริการเกมออนไลน์จากผู้เล่นเกมใน 2 ลักษณะ คือ

1. การคิดค่าบริการตามระยะเวลาการเล่นเกม (Air Time Sale) ผู้เล่นเกมจะจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาที่ ใช้เล่นเกม ซึ่งวิธีนี้จะใช้

สำาหรับเกม MMORPG เป็นส่วนใหญ่ โดยในปัจจุบันมีเพียง Rangnarok เพียงเกมเดียว ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยมากของรายได้

ทั้งหมดในปี 2555

2. การขาย Item ในเกม (Item Sale) ในวิธีคิดค่าบริการลักษณะนี้ ผู้ให้บริการเกมจะอนุญาตให้ผู้เล่นเกมสามารถเข้ามาเล่นเกมได้

ฟรี เพื่อที่จะเสนอขาย Item ในเกม เช่น อาวุธ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ ให้แก่ผู้เล่นเกม ทั้งนี้ ผู้เล่นเกมมีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือ

ไม่ซื้อ Item ก็ได้ โดย Item ที่ขายได้จะถือเป็นค่าบริการเกมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาขาย Item จะขึ้นอยู่กับประเภทและความนิยม

ของเกม ประเทศที่ ให้บริการ นโยบายการตลาดในแต่ละช่วงเวลา และจำานวน Item ที่เสนอขาย ซึ่งกรณีขาย Item เหมารวมเป็นแพค

เกคจะมีราคาที่ถูกลง

ปัจจุบัน สัดส่วนการคิดค่าบริการในตลาดเกมออนไลน์ทั่วโลกได้เปลี่ยนจาก Air Time Sale เป็น Item Sale เป็นส่วนมาก โดยผู้ให้

บริการเกมเชื่อว่าการให้บริการเล่นเกมฟรีก่อน จะสามารถดึงดูดให้ผู้เล่นเกมทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่เข้ามาทดลองเล่นเกม ซึ่งจะเพิ่ม

โอกาสให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในการมีรายได้จากการขาย Item ได้มากยิ่งขึ้น



9.5    การจัดจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย

9.5.1กิจกรรมทางการตลาด

กลุ่มบริษัทฯ ใช้ชื่อ “เอเชียซอฟท์” หรือ “Asiasoft” เป็นชื่อทางการค้ามาตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจในปี 2544 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อที่เป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เล่นเกมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้นำาในการให้บริการเกมออนไลน์ ทั้งในด้านการคัดสรร

เกมชั้นนำา การทำาการตลาดเพื่อรักษาฐานผู้เล่นเกม รวมทั้งความน่าเชื่อถือของระบบเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ   

โดยกิจกรรมทางการตลาดนับเป็นกลยุทธ์สำาคัญที่จะสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจในบริการและเกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้นำาเสนอ 

รวมทั้งได้ตระหนักว่ากลุ่มบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงในชีวิตประจำาวันที่ราคาถูกกว่าและหาซื้อได้ง่าย นอกเหนือจากการเปิดตัว

เกมแล้ว กิจกรรมทางการตลาดยังรวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการตลาด ภาพลักษณ์องค์กร และเพื่อสังคม นอกจากนี้ กลุ่ม

บริษัทฯ ยังได้สำารวจตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้เล่นเกม ซึ่งช่วยให้การจัดทำากิจกรรมทางการตลาด

มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกับร้านตัวแทนจำาหน่ายและร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 

เพื่อให้ร้านดังกล่าวเข้าใจเกมออนไลน์ การบริการ และกลยุทธ์ทางด้านราคาของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพในส่วนของ @Club โดยได้เปิดให้บริการที่ Esplanade รัชดา ซึ่งจะเป็นมากกว่าส่วนงานที่ ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป 

และ ลูกค้าในส่วนของสมาชิกร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ โดยในส่วนของ @Club ใหม่นี้จะมีพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมทางการตลาด ทั้งในส่วนขอ

งบริษัทฯ เช่น การเปิดตัวเกมใหม่  สินค้าใหม่ รวมทั้งเป็นสถานที่ทดลอง และแนะนำาวิธีการเล่นเกมออนไลน์ อีกทั้งยังมีพื้นที่ซึ่งสามารถจัด

กิจกรรมทางการตลาดร่วมกับ พันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบัน เช่น โคคา-โคล่า โนเกีย และ 3BB เป็นต้น

ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำารายการเกี่ยวกับเกมชื่อว่า Oh My Game (OMG) เพื่อเผยแพร่เกมของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก  และส่งเสริม

การขาย โดยได้ออกอากาศผ่านทีวีเคเบิลในช่อง Gang Cartoon ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 22.00-22.30 น. และ เผยแพร่เทป ทุกวัน

พุธ เวลา 12.00-12.30 น.

9.5.2การจัดจำาหน่าย

ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จะจัดจำาหน่ายสินค้า  คือ บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash และร่วมมือกับ เอไอเอส, เทสโก้โลตัส, และ

ทรู จำาหน่ายบัตร 1-2-Call, @CashPlus และ ทรูมันนี่ เพื่อสามารถรับชำาระค่าบริการเกม โดยกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการจำาหน่ายที่มีประสิทธิภาพ

และเป็นช่องทางสำาคัญที่จะนำาบริการเกมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

 9.5.2.1การจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash

กลุ่มบริษัทฯ จำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash เพื่อรับชำาระค่าบริการเกม โดยเมื่อผู้เล่นเกมได้จ่ายเงินเพื่อซื้อบัตรแล้วจะได้รับหมายเลข

บัตร (Serial No.) และรหัสบัตร (Password) สำาหรับลงทะเบียนเติมเวลา แลกคะแนน หรือเงินเสมือนจริง เพื่อใช้ซื้อ Item ในเกมทุกเกมของ

บริษัทที่ ให้บริการในแต่ละประเทศ โดยบัตรแต่ละใบจะมีอายุใช้งานสูงสุด 90 วัน (ไทย) และ 365 วัน (สิงคโปร์และมาเลเซีย) นับจากวันที่ลงทะเบียน 

นอกจากนี้ เงินเสมือนจริงในบัตรยังใช้ชำาระค่าบริการเกมออนไลน์ที่ ให้บริการโดยบริษัทที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทฯ
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9.5.2.2 การจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า 1-2-Call, @Cash Plus และ True Money Cash Card

กลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางใหม่โดยได้ร่วมมือกับ เอไอเอส, ทรู และ เทสโก้ โลตัส โดยผู้เล่นเกมสามารถเติมเงินเข้าเกมออนไลน์ขอ

งบริษัทฯ ด้วยบัตร 1-2-Call, ทรูมันนี่ และ @CashPlus ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

ประเทศไทย :

• เว็บไซต์ : ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ @Shop และ @Cash Online (เฉพาะสมาชิก @Cafe)

• โทรศัพท์มือถือ : @Cash on Mobile คือ การขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้เล่นเกมจะชำาระเงิน

ด้วยการส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือในเครือข่าย AIS โดยระบบ prepaid  

• @Cash on e-pay ซึ่งเป็นระบบจัดจำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เล่นเกมจะชำาระเงินผ่านทางเครื่อง

จำาหน่าย (Terminal) ในรูปแบบ Voucher เติมเงินเกมออนไลน์

• 1-2-Call cash card : คือช่องทางที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ AIS เพื่อให้ผู้เล่นมีความสะดวกในการเติมเงินมากขึ้น โดยผู้เล่นเกม

สามารถซื้อบัตรเงินสดวัน-ทู-คอลที่มีแถบ @Card ตรงมุมบัตร วัน-ทู-คอล สามารถนำามาเติมเงินได้เช่นเดียวกับบัตร @Cash 

ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการในส่วนนี้ ในเดือนกันยายน ปี 2553

• ทรูมันนี่ cash card : คือช่องทางใหม่ที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ ทรูเพื่อให้ผู้เล่นเกมมีความสะดวกในการเติมเงินมากขึ้น โดยผู้

เล่นเกมสามารถซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่เพื่อเติมเงินในการใช้บริการเล่นเกมออนไลน์ของบริษัทได้ โดยสามารถซื้อบัตรเงินสดได้ที่

ทรูช้อป/ทรูมูฟ  และ 7-Eleven ทุกสาขา โดยได้เริ่มให้บริการในส่วนนี้ ในเดือนกันยายน ปี 2555

• บัตร @CashPlus: คือช่องทางใหม่ท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ เทสโก้ โลตัสเพื่อให้ผู้เล่นมีความสะดวกในการเติมเงินมากขึ้น โดย

ผู้เล่นเกมสามารถซื้อรหัสเกมส์ออนไลน์พร้อมแจ้งราคาที่ต้องการ โดยสามารถเติมเงินได้ตั้งแต่ 50-10,000 บาทในขณะที่บัตร

ประเภทอื่นจะมีหลายราคา ตั้งแต่ 50 บาท และราคาสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ก็สามารถใช้เล่นเกมออนไลน์ของบริษัทได้ โดยสาร

มารถซื้อ @Cash Plus ได้ที่เทสโก้โลตัส, โลตัสเอ็กเพลส ทุกสาขา โดยได้เริ่มให้บริการในส่วนนี้ ในเดือนกันยายน ปี 2555

การจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash สามารถกระทำาได้ 2 วิธี ดังนี้

1. การจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่าย โดยส่วนใหญ่แล้ว กลุ่มบริษัทฯ จำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash ในรูป

แบบบัตรพลาสติก (Plastic @Cash Card) ผ่านตัวแทนจำาหน่ายต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของยอด

ขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash ทั้งหมดในปี 2555     เนื่องจากร้านค้าต่างๆส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic @Cash Card)

• ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ซึ่งจะจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash ต่อให้แก่ผู้เล่นเกมโดยตรงผ่านสาขาของร้าน

ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ

• ร้านค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเกม ได้แก่ บริษัทที่มีเครือข่ายร้านค้าผลิตภัณฑ์เกม ผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์เกม และผู้ค้า

ส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยตัวแทนจำาหน่ายดังกล่าวอาจจำาหน่ายโดยตรงให้กับผู้เล่นเกมผ่านเครือข่ายร้าน

ค้าของตนเอง หรือ อาจขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash ให้แก่ผู้ค้าปลีกซึ่งจะจำาหน่ายต่อให้แก่ผู้เล่นเกมต่อไป

• ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ซึ่งให้บริการเช่าคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยจะจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @

Cash ต่อให้แก่ผู้เล่นเกม เพื่อใช้เล่นเกมภายในร้าน ทะเบียน นอกจากนี้ เงินเสมือนจริงในบัตรยังใช้ชำาระค่าบริการเกม

ออนไลน์ที่ ให้บริการโดยบริษัทที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทฯ

2. การจำาหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มการขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic @Cash Card) ในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรดังกล่าวผ่านการ

ชำาระเงินสด โอนเงิน หรือบัตรเครดิต (แล้วแต่กรณี)
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มาเลเซีย :

• Online Credit Card คือ การขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @ Cash ผ่าน

https://passport.asiasoftsea.com/general/ap_landing.aspx หรือ www.paypal.com โดยชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต

• MOL e-Pin เป็นระบบรับชำาระเงินในมาเลเซีย โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่าน MOL e-Points ซึ่งเป็น

ระบบจัดจำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยชำาระเงินผ่านร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย หรือชำาระผ่านออนไลน์ใน

เว็ป www.offgamers.com หรือชำาระผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ E-Pay

• โทรศัพท์มือถือ หรือ @Cash on Mobile คือ การขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านโทรศัพท์มือถือในมาเลเชียซึ่งผู้เล่น

เกมจะชำาระเงินผ่านระบบเครือข่าย Maxis

สิงคโปร์ :

• S.A.M Kiosk e-Pin เป็นระบบรับชำาระเงินในสิงคโปร์ โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านทางเครื่องจ่าย

เงินอัตโนมัติ S.A.M. และผ่านทางเครื่องจ่ายอัตโนมัติ AXS

• โทรศัพท์มือถือ หรือ @Cash on Mobile คือ การขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านโทรศัพท์มือถือในสิงคโปร์ซึ่งผู้เล่น

เกมจะชำาระเงินผ่านระบบเครือข่าย Singtel, StarHub และ GX

• MOL e-Pin เป็นระบบชำาระเงินในสิงคโปร์ โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @ Cash ผ่าน MOL e-Points, Enets 

และ Paypal ซึ่งเป็นระบบจัดจำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

• A Global Game Concept  เป็นระบบที่ผู้เล่นเกมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้สามารถเล่นเกมออนไลน์ด้วยกันได้ ทำาให้ผู้เล่น

สามารถสร้างมิตรภาพรวมทั้งสามารถแข่งขันกันในระดับภูมิภาค ในกลุ่ม SEA Online Tournaments โดยผู้เล่นสามารถซื้อบัตร 

@ Cash ได้ทุกช่องทางในทุกประเทศในกลุ่มของบริษัท เอเชียซอฟท์

 

อินโดนีเชีย :

• จำาหน่าย Uni-Pin เป็นระบบรับชำาระเงินในอินโดนิเซียโดยผู้เล่นเกมสามารถซ้ือบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยชำาระเงินผ่านร้านค้าท่ีเป็นตัวแทน

จำาหน่าย IndoMaret ซึ่งเป็นร้านสะดวกซ้ือที่มีสาขามากที่สุดในอินโดนีเชีย

• จำาหน่าย Prepaid Card ผ่านตัวแทนจำาหน่าย

 

ฟิลิปปินส์ :

• MOL  e-Pin เป็นระบบชำาระเงินในฟิลิปปินส์ โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน MOL e-Point ซึ่งเป็นระบบจัด

จำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

• Online Credit Card คือ การขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่าน https://passport.asiasoftsea.com/general/ap_

landing.aspx หรือ www.paypal.com โดยชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต
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แผนภาพแสดงการจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash

ผู้เล่นเกมจะสามารถชำาระค่าบริการเกมออนไลน์ผ่านการซื้อบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash ทั้งในรูปแบบบัตรพลาสติก (Plastic @Cash Card) 

จากตัวแทนจำาหน่าย และในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic @Cash Card) จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ดังแสดงในแผนภาพ

ต่อไปนี้

แผนภาพแสดงการจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า 1-2-Call, @Cash Plus และ ทรูมันนี่

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านบัตรเงินสด1-2-Call โดยผู้เล่นเกมจะสามารถชำาระค่าบริการเกมออนไลน์ผ่านการซื้อ

บัตรเติมเงินสด 1-2-Call และในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเติมเงินผ่าน @CashPlus และ ทรูมันนี่ออนไลน์ ดังแสดงในแผนภาพต่อ

ไปนี้
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กลยุทธ์การแข่งขัน

การกระจายการลงทุนในธุรกิจเกมออนไลน์ไปยังหลายประเทศที่มีศักยภาพ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้กระจายการลงทุนในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ไปยัง 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ไทย 

สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเชีย ฟิลิปปินส์ และ อินโดจีน (เวียดนาม,พม่า,กัมพูชา) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนภายในประเทศ 

หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยมีกลยุทธ์การบริหารจัดการในระดับภูมิภาคที่ช่วยให้สามารถลดต้นทุนการดำาเนินงาน ทั้งจากการ

ร่วมกันจัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน การถ่ายทอด

ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์จากการดำาเนินธุรกิจในประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำาเร็จของ

ธุรกิจได้

การเพิ่มจำานวนเกมออนไลน์ และปรับปรุงเกมเดิมในปัจจุบันให้มีรูปแบบทันสมัยอยู่เสมอ (Updated Version)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์รวม 61 เกม ใน 6 ประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายเกมออนไลน์ในการปรับปรุงรูปแบบรวมทั้งเนื้อหาเกมให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งมี

แผนการเปิดให้บริการเกมใหม่ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้านรูปแบบ กราฟฟิก และ

เนื้อหาเกม และครอบคลุมในทุกประเภทของเกมโดยในปีที่ผ่านมาได้ปรับสถานะเป็นผู้นำาส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่ม Web Game และ

มีการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มเกม FPS เพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นผู้นำาในเชิงส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มเกม MMORPG และ Casual

 

การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ ได้เสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ใน 3 ด้าน เพื่อสร้างความแตกต่างจาก

คู่แข่งและรักษาสถานะการเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์อันดับ 1 ในภูมิภาค

• การนำาเสนอเกมออนไลน์ชั้นนำาที่เป็นที่รู้จักและนิยมในตลาดต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการนำาเสนอเกมที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศแล้วนั้น มักมีจุดเด่นทั้งในด้านรูปแบบและ

เนื้อหา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำาเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ในการทำาการตลาดต่อกลุ่มลูกค้าในประเทศเป้าหมาย

• การทำากิจกรรมทางการตลาดโดยตรงแก่กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ฐานลูกค้าจากข้อมูลของบริษัทเป็นจุดเริ่มต้นในการทำากิจกรรมทางการตลาดโดยตรง เพื่อรักษาและขยาย

ฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเปิดตัวและแนะนำาเกมใหม่ การส่งเสริมการเล่นเกมทั้งในรูปแบบกิจกรรมในเกม เช่น การ

แข่งขันในเกมออนไลน์ กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล เป็นต้น และในรูปแบบกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ เช่น การรวมกลุ่มและสังสรรค์

ระหว่างผู้เล่นเกม การส่งจดหมายแนะนำาเกมใหม่ การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

• การเพิ่มจำานวนและกระจายช่องทางการจัดจำาหน่ายให้ครอบคลุมและทั่วถึง

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเพิ่มจำานวนตัวแทนจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash และสินค้าเกมออนไลน์อื่น ๆ เช่น คู่มือ Items 

package เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งที่จะขยายเครือข่ายไปยังช่องทางที่หลากหลาย โดยจะเห็นได้จาก

การเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ ในปี 2553 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น  ซึ่งจะช่วยเสริม

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานผู้เล่นเกมใหม่ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาช่อง

ทางการจำาหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถลดต้นทุนการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ในอนาคต โดยเครือ

ข่ายการจัดจำาหน่ายดังกล่าวสามารถใช้เป็นช่องทางการทำาตลาดได้เป็นอย่างดี จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การแจก

โปสเตอร์และสื่อโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นเกมโดยตรง

การทำากิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย Item

เนื่องจากเกมออนไลน์ส่วนใหญ่ที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการในปัจจุบันคิดค่าบริการจากการขาย Item ในเกม กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้น

การทำาการตลาดโดยตรงต่อกลุ่มผู้เล่นเกมเพื่อกระตุ้นการซื้อ Item อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดแพ็คเกจการขาย Item ในแต่ละ

เดือน การทำา Item Shop / Item Mall ในเว็บไซต์  การส่ง Newsletter และ SMS ให้ผู้เล่นเกม เป็นต้น
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การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์นับเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยผู้เล่นเกมให้สามารถเล่นเกมได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ซึ่งจะ

ส่งผลให้ผู้เล่นเกมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของกลุ่มบริษัทฯ ทำาให้เกิดความภักดีในเกม เพิ่มระยะเวลาการเล่น และเพิ่มโอกาส

ในการซื้อ Item ในเกม ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการข้อมูลเกมผ่านทาง Call Center, Email และ Live Chat ตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมทั้ง ให้บริการผ่านทาง Counter Service @Club สำาหรับลูกค้าที่มาติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มี นโยบายพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เล่น

เกมที่คาดว่าจะมีจำานวนมากขึ้นในอนาคต ซึ่งในส่วนของการบริการบริษัทฯ ได้รับ ISO9001:2008

การพัฒนาระบบ Server ในการให้บริการเกมออนไลน์

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าระบบ Server ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เล่นเกมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเกมได้พร้อมกันอย่าง

ราบรื่น ต่อเนื่อง และรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญของการเล่นเกมออนไลน์ ดังนั้น การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 

Server อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลให้มีความทันสมัย รวมถึงการเพิ่มขนาดวงจร

สื่อสารความเร็วสูงให้เพียงพอสำาหรับรองรับจำานวนผู้เล่นเกมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถ

ให้บริการเกมออนไลน์ด้วยความเร็วเต็มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดหรือการสูญหายของข้อมูล และลดปัญหาการหยุดให้

บริการที่อาจเกิดขึ้นได้   ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ ISO/IEC 27001:2005 (Information Security Management System: ISMS)

                ISO/IEC 27001:2005 เป็นมาตรฐานที่กำาหนดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ 

คือ ISO (The International Organization for Standardization) และ IEC (The International Electrotechnical Commis-

sion) โดยกำาหนดเป็นมาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ให้กับระบบสารสนเทศที่องค์กรต่างๆ นำามาให้บริการ

กับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร โดยมาตรฐานนี้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ครอบคุม ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกกลุ่มธุรกิจ

ประโยชน์หลักจากการใช้มาตรฐาน ISMS/ISO27001:2005

• ข้อมูลของลูกค้า และระบบต่างๆ ที่ ให้บริการมีความปลอดภัย ข้อมูลมีความถูกต้อง และพร้อมใช้งานเสมอ ทำาให้เกิดความพึง

พอใจให้กับลูกค้า

• ให้ความมั่นใจให้ลูกค้า และกับบริษัทคู่ค้า ว่าบริษัทจะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด ทั้งการให้บริการ และในการทำา

ธุรกิจระหว่างคู่ค้า

อัตราค่าบริการเกมออนไลน์ที่เหมาะสมและแข่งขันได้

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาค่าบริการเกมออนไลน์ในอัตราที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้เล่นเกม

ฟรีและคิดค่าบริการจากการขาย Item ในเกม เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรม

เดียวกันและในธุรกิจความบันเทิงอื่นๆ ในขณะเดียวกัน อัตราค่าบริการดังกล่าวจะต้องสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่กลุ่ม

บริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการทำาการตลาดด้วยอัตราค่าบริการที่ต่ำากว่าคู่แข่ง (Price War)
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9.6 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดเกมออนไลน์

ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์โดยทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Online Gaming Market) ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตลาดเป้าหมายในการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย 

สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดจีน  ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จากรายงานของ  IDC ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำาที่มีความเชี่ยวชาญตลาดเกมในประเทศ

จีน และ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2555 ตลาดเกมออนไลน์ของภูมิภาคนี้รวม 6 ประเทศ มีมูลค่าประมาณ 12,213 ล้านบาท 

(source: IDC)  โดยคาดการณ์ว่าในปี 2557 ตลาดเกมออนไลน์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 14,925ล้านบาท  อีกทั้งอัตราการเติบโตของจำานวนผู้

ใช้อินเตอร์เน็ต เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระแสสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ค หรือ ทวิตเตอร์ ก็ตาม ซึ่งจำานวนผู้เล่นเกมออนไลน์ 

นั้นจะสัมพันธ์กับจำานวนผู้เล่นอินเตอร์เน็ต  รวมทั้งค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีราคาถูกลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากภาวะการแข่งขัน

ของ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เห็นว่าตลาดเกมออนไลน์ในภูมิภาคนี้ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก

 

 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ยังมีข้อได้เปรียบผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความบันเทิงอื่น เช่น เกมพีซี 

เกมอาเขต การดูหนัง ฟังเพลง คาราโอเกะ ในหลายๆ ด้าน ดังนี้

• เกมออนไลน์เป็นความบันเทิงราคาถูกกว่าและเข้าถึงง่าย

เกมออนไลน์สามารถเล่นได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้จะนิยมเล่นเกมออนไลน์ในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เนื่องจากมีค่า

ใช้จ่ายที่ถูกกว่า สะดวกสบาย และยังเป็นแหล่งชุมนุมพบปะของผู้เล่นเกม ยกเว้นในสิงคโปร์ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มักนิยมเล่นเกมออนไลน์จาก

เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบเครือข่ายการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตครอบคลุมอย่างกว้างขวางและ

เข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับ ค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมออนไลน์ยังคงมีอัตราที่ต่ำากว่าเมื่อเทียบกับความบันเทิงประเภทอื่นๆอย่างไรก็ตามแนวโน้ม

ของผู้เล่นเกมที่บ้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนิเซียนั้นมี

สัดส่วนของผู้เล่นเกมที่บ้านสูงกว่าที่เล่นในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

• ผู้เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มีการใช้บริการเกมอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากลักษณะการเล่นเกมออนไลน์ส่งเสริมผู้เล่นเกมให้มีความสัมพันธ์ในเชิงกลุ่ม โดยการแข่งขันหรือติดต่อกับผู้เล่นเกมรายอื่นที่อยู่ต่าง

สถานที่ ในเวลาเดียวกันได้ โดยเฉพาะเกมประเภท MMORPG ซึ่งผู้เล่นแต่ละรายจะมีบทบาทสมมติที่แตกต่างกัน ทำาให้ต้องเล่นเกมร่วมกันเป็น

กลุ่มเพื่อบรรลุภารกิจในเกม จึงทำาให้เกมมีความสนุกสนานน่าติดตามมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ผู้เล่นเกมต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะต่างๆ ในเกมเพื่อ

ให้เป็นผู้ชนะ ทำาให้ผู้เล่นเกมมีความผูกพันกับเกมมากยิ่งขึ้น

• การกระจายตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ สัญญาณอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นมีราคาไม่สูงนักทำาให้คนสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีสเป็คที่สูงขึ้นกว่าเดิมทำาให้

สามารถเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงๆ ได้ ซึ่งถือเป็นการขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ๆ อีกด้วย ซึ่งในประเทศไทยเองก็กำาลังก้าวเข้าสู่สภาวะนี้เช่นกัน 

เนื่องจากปัจจุบันผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตมีการแข่งขันกันในเรื่องของความเร็วอินเตอร์เน็ต ทำาให้ค่าบริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยราคาถูก

ลง ในขณะที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น

• ปัญหาในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ต่ำา

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งในด้านงานเพลง เกมพีซี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงานบันเทิงอื่นๆถือเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการใน

ภูมิภาคนี้ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ และส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน จนทำาให้ไม่สามารถดำาเนินกิจการได้ต่อไป  ในขณะที่ผู้ประกอบการใน

ธุรกิจเกมออนไลน์จะประสบปัญหานี้น้อยกว่า  เนื่องจากเกมออนไลน์จะมีส่วนประกอบหลักของโปรแกรมอยู่บนระบบ Server ของผู้ให้บริการ 

ซึ่งผู้เล่นเกมไม่สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้ง Client Program ซึ่งเป็นโปรแกรมสำาหรับติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นเกมก่อนการเล่นเกม

ในครั้งแรกยังมีราคาต่ำา ทำาให้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ไม่รุนแรงเท่ากับงานลิขสิทธิ์อื่นที่มีผลิตภัณฑ์วางจำาหน่ายในรูปซีดี ดีวีดี 

หรือ ตลับเกมซึ่งง่ายต่อการทำาซ้ำาและเผยแพร่
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ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม  และ อินโดนีเซีย

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์ใน 6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตรา

การเติบโตของอุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ที่สูงและต่อเนื่อง โดยในอดีตผู้ให้บริการเกมส่วนใหญ่เป็นรายเล็กที่เปิดให้บริการเกมเพียงไม่

กี่เกม ซึ่งมักเป็นประเภท MMORPG และคิดค่าบริการตามระยะเวลาการเล่น แต่ในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีมากขึ้นจากการเข้ามา

ของผู้ประกอบการรายใหญ่และการเปิดตัวเกมออนไลน์ใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเปลี่ยนรูปแบบการคิดค่าบริการเกมจากการคิดตามเวลา 

เป็นการให้เล่นเกมฟรีแต่คิดบริการจากการขาย Item ในเกม ได้ส่งผลให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ถือเป็นต้นทุนการดำาเนินงานที่สำาคัญสำาหรับผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ ซึ่งในปัจจุบันผู้ให้บริการเกมส่วนใหญ่ในประเทศ

ดังกล่าวมักจะจัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมและ/หรือประสบความสำาเร็จในประเทศอื่นๆ มาจากผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกม

ออนไลน์ในต่างประเทศมากกว่าการพัฒนาเกมเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการเกมได้เริ่มมีแนวโน้มในการพัฒนาเกมออนไลน์ของตนเองเพื่อลด

ต้นทุนค่าลิขสิทธิ์เกมที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเกมออนไลน์ที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาเกมในไทยยังไม่ได้รับความนิยม

โดยภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม  และ อินโดนีเซีย  สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ ในประเทศไทย

อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทยปี 2555 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท (ข้อมูลจาก ภายในบริษัท) โดยปี 2555 มีการ

แข่งขันกันที่ค่อยข้างรุนแรง ดังจะเห็นได้จากจำานวนผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ทีใกล้เคียงกันคือเพิ่มขึ้น จาก 33 รายในปี 2554 เป็น 41 รายใน

ปี 2555  และมีจำานวนเกมที่ ให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 129 เกม ในปี 2554 เป็น165 เกม ในปี 2555 โดยเป็นเกมที่เปิดใหม่ถึง  61 เกมในปี 2555

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ ในประเทศสิงคโปร์

ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากระบบ Network และ Infrastructure ของสิงคโปร์มีความก้าวหน้ามาก สำาหรับการพัฒนาเกมใหม่ที่

ต้องการระบบรองรับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงทั้งนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังพยายามผลักดันการเป็นศูนย์กลางในการเปิดตลาดของผู้ให้บริการเกม

จากต่างประเทศสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการที่ Social Game กำาลังได้รับความนิยมอย่างสูงทำาให้มีโอกาสที่จะมีการพัฒนา

เกมประเภทนี้อย่างจริงจัง
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ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ ในประเทศไทย

• การเติบโตของการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet)

ในช่วง 3-4  ปีที่ผ่านมา ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้เติบโตในอัตราสูงจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ให้บริการ

ทั้งในด้านบริการและราคา โดยปัจจุบันมีอัตราค่าบริการที่ความเร็วประมาณ 10 เมกะบิตต่อวินาที ที่ประมาณ 599 บาทต่อเดือน 

ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำาจึงทำาให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และจากการที่การเล่นเกมออนไลน์ต้องการ

ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อความสนุกในการเล่นเกม จึงทำาให้มีผู้สนใจเล่นเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งได้ช่วยเพิ่ม

โอกาสให้บริการเกมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

• ความหลากหลายของเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการ

ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในไทยได้เปิดให้บริการเกมใหม่ที่หลากหลาย ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาที่แปลกใหม่ ที่ช่วย

เพิ่มความสนุกในการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกของผู้เล่นเกม รวมทั้งช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้า

หมายให้เข้ามาทดลองเล่นเกมมากยิ่งขึ้น

• การให้บริการลูกค้ามีความสำาคัญมากขึ้น

ในช่วง 2 - 3 ปี ต่อจากนี้ ตลาดเกมออนไลน์จะมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่จะ

รักษาฐานลูกค้าไว้ ซึ่งผู้ให้บริการ ได้พัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น และเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า เช่น มีระบบ call center 24 ช.ม. มีการ

อัพเดท content อย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม และ การจัดโปรโมชั่น ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่น

ได้มากขึ้น
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3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ ในประเทศมาเลเชีย

ในปี 2555  ประเภทของเกมที่ผู้เล่นเกมในประเทศมาเลเชีย ให้ความสนใจอยู่ที่เกมประเภท MMORPG โดยมีสัดส่วนร้อยละ 45 ในขณะที่  เกม

ประเภท FPS และ Casual มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 37 และ 18 ตามลำาดับ โดยมีจำานวนเกมทั้งสิ้น 118 เกม (ไม่รวม Web Game) และจำานวน

ผู้ให้บริการ 35 ราย

 

4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ ในประเทศเวียดนาม

        ภาวะตลาดเกมออนไลน์ในเวียดนามค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากรัฐบาลเวียดนามไม่มีการอนุมัติเกมออนไลน์ประเภท Client  Base 

ใหม่ๆ ในปีที่แล้วและปีก่อนหน้าเลย  การอนุมัติการเปิดเกมใหม่หน่วยงานรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าเมื่อไรจะให้ใบอนุญาต และทุกเกมต้องมี

การขออนุญาต

ในปี 2555 อุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนามมีการแข่งขันกันยังไม่มากเท่าใดนัก ดังจะเห็นได้จากจำานวนผู้ให้บริการที่มีอยู่ 

36 รายมีจำานวนเกมที่ ให้บริการ 142 เกม ผู้เล่นเกมในเวียดนาม ให้ความสนใจ อยู่ที่เกมประเภท  Web Game, Casual  และเกมประเภท  

MMORPG 

 

5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ ในประเทศอินโดนีเซีย

ในปี 2555 อุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย เริ่มมีการแข่งขันกันเพิ่มสูงขึ้น  ดังจะเห็นได้จากจำานวนผู้ให้บริการที่มี

อยู่ 35 รายในปี 2012 เทียบกับปี 2011 ที่มีผู้ให้บริการอยู่ที่ 29 ราย และ มีเกมที่เปิดให้บริการ  95 เกม  สำาหรับประเภทของเกมที่ผู้เล่น

เกมในประเทศอินโดนีเซีย ให้ความสนใจ อยู่ที่เกมประเภท FPS โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 51  ในขณะที่ เกมประเภท MMORPG และ Casual มี

สัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 34 และ 15 ตามลำาดับ

ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ ในประเทศเวียดนาม

• การเติบโตของการให้บริการอินเตอร์เน็ต

ด้วยภาครัฐของเวียดนามส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตของประชากรให้สูงขึ้น จึงทำาให้เวียดนามมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้นในอัตราค่าบริการที่

ลดลง ทำาให้ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีจำานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการทำางานและความบันเทิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้ส่งผล

ให้มีจำานวนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ ในสิงคโปร์และมาเลเซีย

• เกมที่ ให้บริการอยู่ ในปัจจุบันมีการอัพเดทสิ่งใหม่ๆ บ่อยขึ้น รวมทั้งมีการเปิดตัวเกมใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน

ระบบ Free-to Play เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสำาหรับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม ทำาให้ 

ผู้ให้บริการ ต้องทำาการอัพเดท virtual items ให้บ่อยขึ้น รวมทั้งมีการเปิดตัวเกมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้า

• เครือข่ายการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าสูงในราคาที่ถูกลง

สิงคโปร์จัดเป็นประเทศที่มีเครือข่ายการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตและไร้สายที่มีความก้าวหน้าในระดับสูง ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนการ

เติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์และรองรับการพัฒนาของเกมในอนาคตทั้งในรูปแบบของเกมออนไลน์และเกมบนโทรศัพท์มือถือ 

นอกจากนี้ อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทั้งใหม่

และเก่าหันมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง
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9.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ก. ภาพรวมผู้ประกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์

ธุรกิจเกมออนไลน์ประกอบด้วยผู้ประกอบการหลักประมาณ 5 ส่วนดังแสดงในแผนภาพ โดยเริ่มต้นจากผู้พัฒนาเกมออนไลน์ (Game 

Developer) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเกม จากนั้นจะขายลิขสิทธิ์เกมต่อหรือแต่งตั้งให้ผู้จำาหน่ายลิขสิทธิ์เกม (Game Publisher) เป็นผู้เสาะ

หาตลาดและขายลิขสิทธิ์การให้บริการเกมต่อให้กับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ (Game Operator) ในแต่ละพื้นที่หรือ แต่ละประเทศ

แผนภาพแสดงภาพรวมของผู้ประกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์

 

ผู้ให้บริการเกมจะเป็นผู้จัดเตรียมระบบ Server สำาหรับการให้บริการเกมในแต่ละพ้ืนที่ที่ ได้รับลิขสิทธิ์ สำาหรับการเก็บเงินค่าบริการเกม ผู้ให้

บริการเกมจะจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้เล่นเกม โดยการจำาหน่ายเองหรือผ่านผู้จัดจำาหน่ายหรือตัวแทนจำาหน่ายที่ ได้รับการแต่งตั้ง 

ส่วนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม (ISPs) จะเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง Server ผู้ของให้

บริการเกม ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และผู้เล่นเกมโดยตรง ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ในส่วนของผู้

พัฒนาเกม ผู้ให้บริการเกม และผู้จัดจำาหน่าย

ข. ขั้นตอนการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้บริการเกมออนไลน์

ในการจัดหาเกมออนไลน์ เพื่อนำามาให้บริการในแต่ละประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมจัดการเกมออนไลน์ (Game Manager) ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดหาและเตรียมความพร้อมสำาหรับการให้บริการ โดยจะแยกทีมจัดการเพื่อดูแลในแต่ละเกม ซึ่งขั้นตอนการดำาเนินงานเพื่อให้

บริการเกมออนไลน์มี 6 ขั้นตอนดังนี้
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ผู้พัฒนาเกมออนไลน์

ผู้จำาหน่ายลิขสิทธิ์
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ผู้ ให้บริการ

เกมออนไลน์

ผู้จัดจำาหน่ายและ

รับชำาระเงิน

ผู้ ให้บริการ

อินเตอร์เน็ตและ

โทรคมนาคม

ผู้เล่นเกม

1. คัดสรรเกมออนไลน์

2. เจรจาและทำาสัญญาซื้อลิขสิทธิ์การให้บริการเกมออนไลน์

3. เตรียมระบบการให้บริการเกมออนไลน์

4. กระจายโปรแกรมลูกข่าย (Client Program)

5. เปิดให้บริการเกมออนไลน์

6. โฆษณาและประชาสัมพันธ์



1. การคัดสรรเกมออนไลน์

ในเบื้องต้น ทีมงานจะคัดเลือกเกมออนไลน์ที่น่าสนใจจากแหล่งต่างๆ เช่น เกมที่ ได้รับความนิยมในต่างประเทศ โดยมีนโยบายการ

กลั่นกรองเนื้อหาเกมเพื่อให้เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ ซึ่งเกมจะมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

 1.1 มีรูปแบบและเนื้อหาที่สร้างสรรค์เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และไม่มีเนื้อหาที่แสดงความรุนแรงและยั่วยุทางเพศ

 1.2 เป็นเกมออนไลน์ที่น่าสนใจและมีเนื้อหาแตกต่างจากเกมที่ ให้บริการอยู่ ในตลาดเป้าหมาย ณ เวลานั้น

 1.3 มีต้นทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เกมที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถทำากำาไรจากการให้บริการได้

 1.4 โปรแกรมเกมออนไลน์สามารถใช้ได้กับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลุ่มผู้เล่นเกมเป้าหมาย

2 การเจรจาและทำาสัญญาซื้อลิขสิทธิ์การให้บริการเกมออนไลน์

ทีมงานจะเจรจาราคาและเงื่อนไขการซื้อลิขสิทธิ์เกม จากนั้นจึงทำาสัญญากับผู้พัฒนาหรือผู้จำาหน่ายลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

3. การเตรียมระบบการให้บริการเกมออนไลน์

 3.1 อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : กลุ่มบริษัทฯ จะจัดเตรียมระบบ Server และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี

คุณสมบัติตามที่กำาหนดโดยผู้พัฒนาเกมออนไลน์ ซึ่งจำานวนเครื่อง Server ที่จะใช้รองรับการให้บริการเกมจะประมาณการจากการ

คาดการณ์โดยกลุ่มบริษัทฯ จากนั้นผู้พัฒนาเกมจึงเข้ามาติดตั้งโปรแกรมเกมออนไลน์เพื่อเปิดให้บริการต่อไป

 3.2 Client Program : ทีมจัดการเกมจะดัดแปลงและปรับปรุง Client Program ซึ่งใช้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ

ผู้เล่นเกมก่อนการเล่นเกมในครั้งแรก รวมทั้งแปลเนื้อหาเกมเป็นภาษาท้องถิ่น (Game Localization)

 3.3 การจัดทำาเว็บไซต์: ทีมจัดการเกมจะจัดทำาเว็บไซต์สำาหรับเกมออนไลน์แต่ละเกม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำาหรับผู้เล่นเกม

เกี่ยวกับวิธีการเล่น การชำาระเงิน และการแก้ไขปัญหา อีกทั้ง ยังเป็นสื่อโฆษณาให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

 3.4 ระบบจัดการการให้บริการ: ทีมจัดการเกมจะจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการให้บริการเกมในฐานะ 

“Game Master” เพื่อดูแลการเล่นเกม อำานวยความสะดวก และแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้เล่นเกม

4. การกระจาย Client Program

กลุ่มบริษัทฯ จะกระจาย Client Program ผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายต่างๆ เพื่อให้ถึงมือผู้เล่นเกมอย่างทั่วถึง ทั้งจากการให้

ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์เกม การแจกเป็นของแถมพร้อมนิตยสารเกม และการขายเป็นชุดพร้อมคู่มือการเล่นเกมและบัตรเติมเงิน 

@Cash อีกทั้ง ยังได้จัดส่งโปรแกรมดังกล่าวให้แก่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิก @Cafe โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มด้วย

5. การเปิดให้บริการเกมออนไลน์

เมื่อจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้บริการเกมออนไลน์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้

 5.1 ช่วงทดสอบภายใน (Internal Test): ทีมจัดการเกมและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะทำาการทดลองเล่นเกมออนไลน์

จากเครื่องแม่ข่าย เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องของการให้บริการเกมและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 5.2 ช่วงทดสอบการให้บริการแบบปิด (Closed Beta): ซึ่งเปิดให้บริการแก่ผู้เล่นเกมภายนอกที่ ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

เกมโดยไม่คิดค่าบริการแต่จำากัดจำานวนผู้เล่น เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องในการให้บริการเกม

 5.3 ช่วงทดสอบการให้บริการแบบเปิด (Open Beta): ซึ่งเปิดให้บริการแก่ผู้เล่นเกมภายนอกที่ ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

เกมโดยไม่คิดค่าบริการและไม่จำากัดจำานวนผู้เล่นเกม เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องในการให้บริการเกมแก่ผู้เล่นจำานวนมากพร้อมกัน

 5.4 ช่วงเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch): ภายหลังได้ทดสอบการให้บริการเรียบร้อยแล้ว กลุ่ม

บริษัทฯ จะเปิดให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมโดยทั่วไป โดยคิดค่าบริการตามอัตราที่กำาหนด
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ค. ค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จะซื้อลิขสิทธิ์เกมมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกมออนไลน์ในต่าง

ประเทศจำานวนหลายราย เพื่อให้บริการแต่เพียงรายเดียว (Exclusive Distributor) ในพื้นที่ที่กำาหนด (Specific Territory) ในอัตราค่าธรรมเนียม

ตามที่ตกลง โดยส่วนใหญ่มีอายุสัญญา 2 - 4 ปี นับจากเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ใน

ราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ ผู้พัฒนา/ผู้จัดจำาหน่ายเกมสามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำาผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการ

เงิน และ/หรืออยู่ ในสถานะล้มละลาย และ/หรือไม่สามารถเปิดให้บริการเกมในระยะเวลาที่กำาหนด โดยค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์สามารถแบ่งออก

เป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้
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6. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทฯ จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ตลาดรับรู้การเปิดให้บริการเกมออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ

 6.1 ช่วงก่อนการเปิดตัว (Pre-Marketing) เช่น การแนะนำาเกมบน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์ นิตยสารเกม และ

นิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 6.2 ช่วงเปิดตัวเกมใหม่ (Launching) เช่น การโฆษณาบน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์ และจดหมายแนะนำาเกม

 6.3 ช่วงส่งเสริมการขาย (Promoting) เป็นช่วงที่เน้นทั้งกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ผ่านสื่อทั่วไป เช่น ทีวี สิ่งพิมพ์ 

ป้ายโฆษณา ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และกิจกรรมในเกมออนไลน์ เช่น การจัดการแข่งขันในเกม

 6.4 ช่วงรักษายอดขาย (Maturing) ซึ่งเป็นช่วงที่เน้นกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เฉพาะในเกมออนไลน์ และ

กิจกรรมผ่านตัวแทนจำาหน่ายบัตรเติมเงิน @Cash และร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

1. ค่าลิขสิทธิ์ขั้นต้น (Initial Fee): โดยจะชำาระเป็นจำานวนคงที่ ณ วันที่ลงนามในสัญญา หรือ ภายในระยะเวลาที่กำาหนด

2. ค่าลิขสิทธิ์รายเดือน (Monthly Fee): โดยจะชำาระเป็นจำานวนแปรผันตามกำาไรขั้นต้นจากการให้บริการเกมนั้นๆ ในแต่ละเดือน โดย

บางสัญญามีการกำาหนดจำานวนค่าลิขสิทธิ์รายเดือนขั้นต่ำา (Minimum Guarantee) ที่ต้องจ่ายในระยะเวลาที่กำาหนด

3. ค่าลิขสิทธิ์รายปี (Annual Fee): โดยจะชำาระเป็นจำานวนแปรผันตามกำาไรขั้นต้นจากการให้บริการเกมในแต่ละปีนอกเหนือจากค่า

ลิขสิทธิ์รายเดือน

4. ค่าผลสำาเร็จของงาน (Success Fee): โดยจะชำาระเมื่อสร้างรายได้จากการให้บริการเกมนั้นๆ ถึงจำานวนที่กำาหนด

ทั้งนี้ ประเภทของค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งจำานวน และกำาหนดเวลาการชำาระค่าลิขสิทธิ์ของเกมออนไลน์แต่ละเกมนั้น ขึ้นอยู่กับการต่อรอง

ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกม

ลักษณะการประกอบธุรกิจANNUAL REPORT 2012



068

10. ปัจจัยความเสี่ยง

10.1  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

10.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนด กฎหมาย และเกณฑ์การควบคุมจากภาครัฐ

ปัจจุบัน การดำาเนินธุรกิจเกมออนไลน์ในไทยถูกกำากับดูแลโดยกระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กรม

ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะควบคุมเรื่องใบอนุญาต รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาเกม (Censor) 

ก่อนที่จะนำาออกให้บริการ ส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดูแลเรื่องการออกเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ (DIP Code) สำาหรับการผลิต

แผ่นซีดี/ ดีวีดี ส่วน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยว

กับคอมพิเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อกำากับดูแลและป้องการการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในขณะที่การควบคุมธุรกิจการให้บริการเกม

ออนไลน์ในสิงคโปร์ไม่เข้มงวดเท่าใดนัก เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นการทำาธุรกิจเกมออนไลน์แต่อย่างใด ในมาเลเซียยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนใน

การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์และร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการออกมาตรการกำากับหรือกฎระเบียบ

ต่างๆ ใหม่เพิ่มเติมเพื่อควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ และธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์มากยิ่งขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ฐานะการ

เงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

10.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของผู้ ให้บริการเกมออนไลน์รายใหม่

ปัจจุบัน การแข่งขันในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ทั้งในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย และเวียดนามมีความรุนแรงมากขึ้น จากการเพิ่ม

จำานวนของผู้ให้บริการรายใหม่ในตลาดที่ ได้นำาเสนอเกมออนไลน์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ให้บริการในแต่ละประเทศมีจำานวนหลายรายและ มี

ผู้ให้บริการต่างประเทศรุกเข้ามาแข่งขันกับผู้บริการในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มจำานวนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเจริญเติบโตของตลาด

เกมออนไลน์ ประกอบกับเป็นธุรกิจที่มีอัตราการกำาไรสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้นำาทางการตลาดในระดับภูมิภาค ซึ่งมีเกมให้บริการ

ครอบคลุมในทุกประเภท ประกอบกับประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เมื่อเทียบกับคู่แข่ง แล้วยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีสถานะเป็นผู้ให้

บริการในระดับภูมิภาค และครอบคลุมเกมทุกประเภท  ทั้งนี้บริษัทให้ความสำาคัญกับความเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรม และแนวโน้มของการ

เปลี่ยนแปลงความนิยมของเกม พร้อมพัฒนาทีมงานในด้านความรู้ความเข้าใจตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

10.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

10.2.1 ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความสำาเร็จของเกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์และเปิดให้บริการ

ในการเปิดให้บริการเกมออนไลน์ใดๆ กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุนขั้นต้น (Initial Investment) ในจำานวนค่อนข้างสูง ซึ่งประกอบไปด้วยค่าลิขสิทธิ์เกม 

ระบบ Server อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ดังนั้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการ

เกมได้มากกว่าจำานวนเงินลงทุนขั้นต้นดังกล่าว หรือในจำานวนตามที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและอัตรากำาไรของ

กลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ หากเกมออนไลน์ใดๆ มีแนวโน้มยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาตัดจำาหน่ายค่า

ลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ทั้งจำานวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำาไรของกลุ่มบริษัทฯ ในงวดบัญชีนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสการประสบความสำาเร็จในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการคัดเลือกเกมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับความ

ต้องการของตลาดโดยอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ  รวมถึงศึกษารายละเอียดเกมและกลุ่มตลาดผู้เล่นเกมเป้าหมายอย่างรอบคอบ 

ก่อนตัดสินใจลงทุนในเกมออนไลน์ใดๆ ตามขั้นตอนในการจัดหาเกมออนไลน์ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ 

โดยได้เปิดตัวเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ ทำาให้สามารถกระจายรายได้ไปยังเกมต่างๆ โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่ม

บริษัทฯได้เปิดให้บริการรวม 61 เกม ใน 6 ประเทศ คือ ไทย (35 เกม) สิงคโปร์ (8 เกม) มาเลเซีย ( 20 เกม) อินโดนิเชีย (3 เกม) ฟิลิปปินส์ 

(3  เกม) และ อินโดจีน (เวียดนาม,  กัมพูชา, พม่า 6 เกม) และมีแผนการเปิดให้บริการเกมใหม่อย่างต่อเนื่องในอนาคต
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10.2.2 ความเสี่ยงจากการคิดค่าบริการเกมออนไลน์โดยการขาย Item ในเกม

ในอดีต กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการให้บริการเกมออนไลน์ตามระยะเวลาที่ ให้บริการ (Air Time Sale) แต่ในปัจจุบัน รายได้หลักมาจาก

การขาย Item เกือบทั้งหมดและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เล่นเกมในตลาดเกมออนไลน์ทั่ว

โลกที่หันมานิยมการเล่นเกมฟรีและซื้อ Item เมื่อพึงพอใจเท่านั้น รวมทั้งผู้ประกอบการเกมได้หันมานิยมคิดค่าบริการแบบ Item Sale เช่นกัน 

เนื่องจากเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดผู้เล่นเกมได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการลดลงของรายได้จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และ

หากผู้เล่นเข้ามาเล่นเกมฟรีเป็นจำานวนมาก แต่ไม่ซื้อ Item อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบ

การของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของการเล่นเกมออนไลน์ที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้เล่น จะทำาให้ผู้เล่น

เกิดความต้องการซื้อ Item เพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่น ทั้งในด้านความสวยงามและความสามารถ กลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อว่าการ

ทำาการตลาดเชิงรุก และการทำากิจกรรมตรงโดยเจาะกลุ่มผู้เล่นในแต่ละเกมเพื่อนำาเสนอ Item ที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยกระตุ้นการซื้อ Item 

ในเกมเพิ่มมากขึ้น

10.2.3 ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ

ปัญหาน้ำาท่วมในปี 2554 ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและทรัพย์สิน ซึ่งในปี 2554 นั้นมีหลายจังหวัดที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหา

น้ำาท่วมซึ่งมีผลกระทบต่อร้านค้าอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิกของบริษัท ดังนั้นถ้าปัญหาน้ำาท่วมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการจาก

รัฐบาลกลุ่มบริษัทฯอาจะมีความเสี่ยงในการลดลงของรายได้จากการต่ออายุสมาชิกของร้านค้าอินเตอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อลดต้นทุนของร้านค้า

 

10.2.4 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ตจำานวนน้อยราย

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์โดยเช่าศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet Data Center) เพื่อใช้ในการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) 

และเช่าวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Bandwidth) จากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISPs) เพียงน้อยราย โดยการให้บริการในไทยได้เช่า

ศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จาก บจก. ทรู อินเตอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ , บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำากัด และ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) และในส่วนของ Bandwidth ใช้บริการจาก บจก. ทรู อินเตอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์  ในขณะที่การให้บริการใน

ประเทศสิงคโปร์ได้เช่าศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ตจาก  Equinix Singapore Pte. Ltd. และ StarHub Ltd.  และในส่วนของ Bandwidth ใช้บริการ

จาก Singtel และ StarHub Ltd. และประเทศมาเลเซีย ได้เช่าศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จาก Extreme Broadband Sdn Bhd. และในส่วนของ 

Bandwidth ใช้บริการจาก Global transit communication   โดยได้ทำาสัญญาเช่าระยะสั้นตามปกติธุรกิจและสามารถต่อสัญญาเช่าได้ตลอด

เวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการรายดังกล่าวไม่สามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพหรือหยุดให้บริการจะส่งผลกระทบต่อการให้

บริการเกมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อีกทั้งการขัดข้องของระบบการให้บริการอาจทำาให้อรรถรสและความพึงพอใจในการเล่นเกมลดลง 

ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายดังกล่าวในแต่ละประเทศเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีคุณภาพด้านบริการ และมีระบบสำารองและ

ระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการขัดข้องในการให้บริการ ในปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เช่าศูนย์ IDC เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
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10.2.5 ความเสี่ยงจากการไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือผู้พัฒนาเกมออนไลน์

ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เกมมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกมในต่าง

ประเทศจำานวนหลายราย เพื่อให้บริการในพื้นที่ที่กำาหนด (Specific Territory) เป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี นับจากเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ 

(Commercial Launch) ในอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ตกลงกัน โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เกมจะสนับสนุนการให้บริการเกมในด้านต่างๆ เช่น การ

ปรับปรุงโปรแกรมเกม การออก Patch File การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค (Bug) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณีเจ้าของลิขสิทธิ์

เกมยกเลิกสัญญาอนุญาติให้ใช้ลิขสิทธิ์หากกลุ่มบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ และ/หรือ ไม่ต่ออายุสัญญาในราคาและ

เงื่อนไขที่ยอมรับได้ และ/หรือ เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่สามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนิน

ธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ 

มีนโยบายจัดหาลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จากผู้พัฒนา/ผู้จัดจำาหน่ายเกมที่หลากหลายและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถสนับสนุนและให้ความ

ช่วยเหลือการให้บริการเกมได้ตลอดอายุสัญญา  โดยกำาหนดให้มีสิทธิต่อสัญญาในราคาและเงื่อนไขเดิม เพื่อสามารถต่ออายุสัญญาในกรณีที่

เกมยังคงได้รับความนิยม ทั้งนี้ เกมส่วนใหญ่ทั้งประเภท MMORPG และ Casual Game จะมีอายุการให้บริการตามสัญญาประมาณ 2-3 ปี

10.2.6 ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการบางรายได้ลักลอบนำาเข้าโปรแกรมเกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ เพื่อนำามาติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Serv-

er) และเปิดให้บริการผ่านเครือข่าย (Network) ของตนเองในอัตราค่าบริการที่ต่ำากว่า ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียรายได้บางส่วน 

อย่างไรก็ตาม การให้บริการจากเครื่องแม่ข่ายของผู้ประกอบการที่ละเมิดลิขสิทธิ์มักมีคุณภาพต่ำาทั้งในด้านความเร็วและความสามารถในการ

รองรับผู้เล่นในจำานวนมากพร้อมกัน อีกทั้ง ผู้เล่นจะเข้าเล่นเกมได้จำากัดเฉพาะบนเครือข่ายของเครื่อง Server ที่ลักลอบติดตั้งเกมละเมิด

ลิขสิทธิ์เท่านั้น โดยไม่สามารถเข้าเล่นในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทฯ ได้ จึงทำาให้มีสังคมผู้เล่นเกมในขนาดจำากัด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่

ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดในโปรแกรมเกม (Bug) หรือแก้ปัญหาทางเทคนิค จึงทำาให้ไม่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่นเกม ดังนั้น กลุ่ม

บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการสูญเสียรายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ 

และเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงานเพื่อสืบหาและดำาเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ละเมิดลิขสิทธิ์

10.3 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายและบริหารจัดการ

กลุ่มบริษัทฯ

 กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ  66.08 ของทุนชำาระแล้ว 

(ข้อมูล ณ วันที่ 28  พฤศจิกายน 2555 ) จึงทำาให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำาคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด 

ยกเว้นมติพิเศษที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำานวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น 

อาจทำาให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้  นอกจากนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ยังเป็นผู้มีอำานาจในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ โดยมีตำาแหน่งเป็นกรรมการจำานวน 3 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน รวมถึงมีกรรมการ

ภายนอกที่มาจากการเลือกตั้งของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน บริษัทฯ จึงแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจำานวน 3 ท่านเพื่อทำาหน้าที่ ในการ

ตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำานวน 307,407,762 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 307,407,762 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำาระแล้วจำานวน 307,407,762 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 307,407,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท

 

การซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติอนุมัติ

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน  เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเพิ่มอัตรา

ผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน จำานวนไม่เกิน 85 ล้านบาท

2. จำานวนหุ้นที่จะซื้อคืน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำานวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 2.83 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้

แล้วทั้งหมด

3. กำาหนดระยะเวลาการซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552

4. กำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการซื้อหุ้นคืนแล้วทั้งสิ้นเป็นจำานวน 8,500,000 หุ้น มูลค่ารวม 59,632,271.42 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2555 ได้มีมติอนุมัติ

ให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำาหน่ายจำานวน 8,500,000 หุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มี

สภาพคล่องทางการเงินสูง และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงยังไม่ได้จำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดจำานวน 8,500,000 หุ้น จนครบ

กำาหนดระยะเวลาในการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555
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ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 11 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2555 มีดังนี้

                                               

หมายเหตุ :

(1)
 นายปราโมทย์ สุดจิตพร เป็นคู่สมรสกับ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์

(2)
 Mr.Tan Tgow Lim เป็นคู่สมรสกับ Miss Seet Jing Huan, Jennifer

(3)
 คือ บริษัทเพื่อการลงทุนในกลุ่มกองทุนลอมบาร์ด เอเซีย III (Lombard Asia III) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและบริหารกองทุนโดย

บริษัท ลอมบาร์ด อินเวสต์เม้นท์ (Lombard Investment, Inc.) ที่มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่รัฐซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ Asia Investment Partners Limited คือ บริษัทเพื่อการลงทุนซึ่งมีกองทุนลอมบาร์ด เอเซีย III (Lombard Asia III) เป็นผู้ถือครอง

หุ้นทั้งหมดของ Asia Investment Partners Limited โดยมีสำานักงานตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนลอมบาร์ด เอเซีย III เน้นลงทุน

ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนโยบายการลงทุนหุ้นระยะยาวในบริษัทที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ผู้ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีชื่อเสียง ได้แก่ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้าราชการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California 

Public Employees’ Retirement System : CalPERS) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank) บรรษัทเงินทุนระหว่าง

ประเทศในเครือธนาคารโลก (International Finance Corporation of the World Bank Group) และ กองทุน Fund of Funds ที่จัดตั้งโดย

รัฐบาลของสหราชอาณาจักร (CDC Group PLC)

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัย

สำาคัญ (กลุ่มผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือส่งตัวแทนเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรม

การบริษัทฯ ที่มีอำานาจจัดการ) ได้แก่ กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร และ กลุ่ม Mr.Tan Tgow Lim

รายชื่อผู้ถือหุ้น

   

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร
(1)

2. Mr.Tan Tgow Lim
(2)

3. Asia Investment Partners Limited
(3)

4. นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์
(1)

5. นายเลิศชาย กันภัย

6. Miss Seet Jing Huan, Jennifer
(2)

7. นายสมศักดิ์ ติรกานันท์

8. นางสุปราณี ศรีสุตา

9. นายนิเวศน์ เหมวชิรวราการ

10. นายไชยันต์ จิตรพึงธรรม

11. นายรุ่งศักดิ์ คำาศิริตระกูล

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

42.654

9.767

9.759

8.783

5.045

4.880

0.968

0.742

0.651

0.651

0.520

จำานวนหุ้น (หุ้น)

131,121,400

30,023,300

30,000,000

27,000,000

15,509,500 

15,000,000 

2,974,500

2,281,300 

2,000,000

2,000,000

1,600,000
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การจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรการอบรมจากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ดังนี้

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมี นางสาวนันทพร  แสงเดือน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 

กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเลิศชาย กันภัย หรือ นายตัน เตียว ลิม รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของ

บริษัท
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ชื่อ นามสกุล

1. นายตัน เตียว ลิม

2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร

3. นายเลิศชาย กันภัย 

4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

5. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

6. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

7. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2555
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ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำากับ ดูแล และจัดการให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น บนพื้นฐานของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. กำาหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

3. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำาคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำานาจการบริหาร และรายการอื่นใดตาม

ที่กฎหมายกำาหนด

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทำาหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของ บริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำาคัญ

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น รวมทั้ง

ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำานาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการหรือ

บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

6. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง

มีการติดตามการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ

7. จัดทำารายงานคณะกรรมการประจำาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำาและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนิน

งานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การมอบอำานาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำานาจที่ทำาให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดัง

กล่าว หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน

ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อ

กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่การดำาเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำานักงาน 

ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิ

ออกเสียงหรืออำานาจอนุมัติการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอำานาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทำาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการกำาหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำานาจ

ในลักษณะไม่จำากัดวงเงินแต่อย่างใด
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

โดยมี นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วย

งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 

รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท
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ตำาแหน่ง

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2555

7/7

7/7

7/7

ชื่อ นามสกุล

1. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์



คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ได้มี

มติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เป็นดังนี้

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร  ประธานกรรมการบริหาร                    

2. นายตัน เตียว ลิม   กรรมการบริหาร                                   

3. นายเคียง-คุน โก   กรรมการบริหาร  

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและกำาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กำาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และหลักในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มี

อำานาจควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

แล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ

3. กำาหนดโครงสร้างองค์กร อำานาจการบริหารจัดการ นโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้ง 

การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง

4. มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ 

ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละสัญญาซึ่งมากกว่า 20.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40.00 ล้านบาท

5. มีอำานาจในการทำาธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงิน

สินเชื่อ จำานำา จำานอง ค้ำาประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจตามที่เห็น

สมควรภายในวงเงินไม่เกิน 40.00 ล้านบาท

6.  พิจารณาผลกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำาปี เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. มีอำานาจในการมอบอำานาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอำานาจกระทำาการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารตามเห็นสมควร ภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข  อำานาจนั้นๆ ได้

8. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการ

ที่ทำาให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี

ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็น

ธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดอำานาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำาเป็นหรือเห็นสมควร

ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2555

3/3

3/3

3/3

ชื่อ นามสกุล

นายปราโมทย์ สุดจิตพร

นายเลิศชาย กันภัย

นางสาว อรุณี พูนทวี 
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คณะผู้บริหาร (ตามคำานิยามของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด 6 ท่าน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

และมีอำานาจในการมอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล ในบริษัทฯ  และบริษัทย่อย มีอำานาจกระทำา

การใดๆ เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติประจำาวันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตามเห็นสมควร

2. ดำาเนินการและบริหารจัดการการดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุน

ในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 20.00 ล้านบาท และมีอำานาจในการมอบอำานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับ

ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. มีอำานาจในการมอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี

อำานาจกระทำาการใดๆ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่ง

ซื้อ การจัดจ้าง การสั่งจ่ายเงิน) ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจ นั้นๆ ได้

5. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย

6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติ

ตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำาหนดไว้

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำานาจในการดำาเนินการใดๆ ใน หรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการ

อนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดอำานาจและ/หรือวงเงินไว้ โดย

อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด
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ตำาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ชื่อ นามสกุล

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร์

2. นายเลิศชาย กันภัย ์

3. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ 

4. นางสาวลัดดาวัลย์ พัฒนาพรอนันต์

5. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล

6. นายวินัย วิมุกต



ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. กำากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอำานาจใน

การมอบอำานาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลมีอำานาจกระทำาการใดๆ เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติประจำา

วันของบริษัทฯ ได้ตามเห็นสมควร

2. ดำาเนินการและบริหารจัดการ การดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

3. มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของ

พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำาแหน่งต่ำากว่าระดับผู้บริหารตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ของบริษัทฯ

4. มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ 

ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 10.00 ล้านบาท และมีอำานาจในการมอบอำานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหาร

ของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

5. มีอำานาจในการมอบอำานาจให้พนักงานระดับผู้บริหารหรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล มีอำานาจกระทำาการใดๆ แทนกรรมการผู้จัดการ

ตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ  การจัดจ้าง การสั่งจ่ายเงิน) ภายใต้การควบคุมของ

กรรมการผู้จัดการ และภายในระยะเวลาที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร  และกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข

อำานาจนั้นๆ ได้

6. มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัย

การทำางานภายในองค์กร

7. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตาม

แนวทางและนโยบายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำาหนดไว้ อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำานาจในการดำาเนินการใดๆ ใน หรือเกี่ยวกับรายการ 

หรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะ

ทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารได้กำาหนดอำานาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำานักงานก.ล.ต. 

ประกาศกำาหนด
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เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล เป็นเลขานุการ

บริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำาหนดไว้ สรุปสาระ

สำาคัญได้ดังนี้

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

 (ก)  ทะเบียนกรรมการ

 (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปี

 (ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

ซึ่งนายเฉลิมชัย ดุพัสกูล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ผ่าน

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คือ หลักสูตรการอบรมเลขานุการบริษัท (Company Secretary 

Program - CSP27/2008) และหลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุม (Effective Minute Taking Program – EMT11/2008)

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำาหน้าที่สรรหา

และคัดเลือกกรรมการเพื่อนำาเสนอรายชื่อต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจ และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 

กลต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะกระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำานวนหนึ่งในสามของ

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดพ้นจากตำาแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ ในตำาแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการที่พ้น

ตำาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำารงตำาแหน่งอีกได้
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนกรรมการ :

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร :

หมายเหตุ :

ก
 ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการ

ข
  ตามคำานิยามของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึง นายปราโมทย์ สุดจิตพร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนาย

เลิศชาย กันภัย ในฐานะกรรมการผู้จัดการ

ค
 คำานวณค่าตอบแทนตามจำานวนวันที่ ได้ทำางานจริง โดยมีผู้บริหารบางท่านได้ลาออกจากบริษัทฯ ในระหว่างปี

กรรมการ (หน่วย : บาท)

1.     นายตัน เตียว ลิม

2.     นายปราโมทย์ สุดจิตพร

3.     นายเลิศชาย กันภัย

4.     นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

5.     นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

6.     นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

7.     นายธันวา เลาหศิริวงศ์

รวม

              2555

   ค่าตอบแทน   เบี้ยประชุม

  360,000.00       -

  240,000.00       -

  240,000.00       -

  240,000.00 240,000.00

  240,000.00 180,000.00

  240,000.00       -

  240,000.00 180,000.00

1,800,000.00 600,000.00
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(หน่วย : บาท)

ผู้บริหาร
ข

       2555

 ราย       ค่าตอบแทน
ก

  9  16,579,570.15
ค



บุคลากร

จำานวนพนักงานและค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร) ณ สิ้นปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ :

ก
 รวมถึง ASO, ASI,  ASM, Funbox, PT Asiasoft, CIB, TLC

ข
 ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา คอมมิชชั่น และเบี้ยเลี้ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อนำาไปสู่การเสริม

สร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดฝึกอบรมและจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้ง

ภายในกลุ่มบริษัทฯ และจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะการฝึกอบรมจากคู่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จากต่างประเทศ ซึ่งจะให้ความรู้

ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เกม และอื่นๆ นอกจากนี้ บุคลากรยังสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งบริษัทฯ

มีนโยบายการถ่ายทอดความรู้และทักษะระหว่างพนักงานในแต่ละสายงาน (On the Job Training)

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

เงินเดือน

โบนัส

อื่นๆ
ข

รวม

จำานวนพนักงาน (คน)  

ฝ่ายโครงการเกมออนไลน์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายขาย

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายบริการองค์กร

สำานักผู้บริหาร

สำานักควบคุมภายใน

สื่อสิ่งพิมพ์

นักลงทุนสัมพันธ์

อื่นๆ

รวม

บริษัทฯ

104

4

87

23

38

80

199

1

3

0

3

0

542

รวม

197

11

131

35

58

120

241

5

3

0

3

4

808

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทย่อย
ก

93

8

44

12

20

40

42

4

0

0

0

4

266

ปี 2555

261.92

61.76

45.69

369.37
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การกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ  และผู้ถือหุ้น และได้อนุมัติ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำาหนดนโยบายสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการสำาหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎ

และข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนดทุกประการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ได้มีมติกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการสำาหรับเป็น

แนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำาคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วน

แบ่งผลกำาไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท 

เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ

บังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำานวยความสะดวกใน

การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกัน

อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น

• เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน

• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ

บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

• ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดเดรส

ของนักลงทุนสัมพันธ์  และอีเมล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

• ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำาถามในวาระ

ต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่

ผู้ถือหุ้น โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้

คำาตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

• การปฏิบัติและอำานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการจำากัดหรือละเมิดหรือริดรอนสิทธิ

ของผู้ถือหุ้น

• การกำาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

• การกำาหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือ

ข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน 

กรรมการอิสระจะดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณา

แล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญท่ีมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอ

เรื่องดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำาหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
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3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญแก่การกำากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ตลอดจนสาธารณชนและสังคม

โดยรวม โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียดัง

กล่าวได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี รวมทั้งจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการ

ของบริษัทฯ ดำาเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงาน 

โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และสื่อภายในของบริษัทฯ ได้แก่ Intranet และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน

บริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี

ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านทางกรรมการอิสระ
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• การส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และการไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ

ล่วงหน้า

• คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวม

ถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ของบุคคลดังกล่าว)

• ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นให้การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถใน

การแข่งขัน โดยคำานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ ใน

การดำาเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียง

ของบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่าง

เท่าเทียม และเป็นธรรม

• พนักงาน : พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ และ

ประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานสัมพันธ์กันกับความเจริญเติบโตและความต้องการของบริษัทฯ บริษัทฯ พัฒนาพนักงานอย่างต่อ

เนื่อง ให้มีความสามารถในระดับสูง และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำาทั่วไป นอกจากนั้น บริษัทฯ 

มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำางานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความ

สำาคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพ และสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ การให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน 

การจัดให้มีการเข้าร่วมการซ้อมหนีไฟ การจัดให้มีระบบป้องกันภัย   เป็นต้น

• ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำาเสนอบริการที่มีคุณภาพและเป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมให้การตอบ

สนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อลูกค้า โดยมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อลูกค้า และการรักษาความ

ลับของลูกค้า รวมถึงการเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นและจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

• คู่ค้า :  บริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตาม

กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต

• คู่แข่ง : บริษัทฯ มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และได้หลีกเลี่ยงวิธีการที่ ไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนดอย่าง

เคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ คือ

 • เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น จำานวนครั้งการเข้าประชุม

 • เปิดเผยแนวทางในการสรรหากรรมการ แนวทางการประเมิน  และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 • เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำานวนค่าตอบแทนที่ แต่ละคน

   ได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

 • เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

 • รายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

 • เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ  ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (The Responsibilities of the Board, Structure, 

and the Subcommittee)

• ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีจิตสำานึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วย

เหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ดำาเนินธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง ด้วยนโยบายการให้บริการเกมที่มีเนื้อหา

ที่เหมาะสมและไม่มีความรุนแรง การสอดแทรกคำาเตือนในเกมและโฆษณารวมทั้งการจัดสัมมนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เล่นเกมใช้เวลา

และเล่นเกมอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้ง ได้เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายแรกในประเทศไทยที่มีการจัดกลุ่มอายุผู้เล่นสำาหรับแต่ละ

เกม ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดกลุ่มอายุ รวมทั้ง ได้จัดให้มีทีมจัดการเกมออนไลน์ (Game Master) ของ

ทุกเกม เพื่อทำาหน้าที่ตรวจตราดูแลกิจกรรมในเกมต่างๆ ของผู้เล่นเกม และป้องกันไม่ให้มีความรุนแรง การพนัน หรือกิจกรรมใดๆ 

ที่ ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้บริการเกมออนไลน์ของบริษัทฯ ยังมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เล่นเกม รวมทั้ง

มีส่วนช่วยการขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ตและโครงข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำาข้อมูลและความรู้ต่างๆ เข้าสู่

ประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่า “กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำาทางด้านความบันเทิงออนไลน์ 

(Online Entertainment Service) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ (Online Game) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการ และการขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นที่มีศักยภาพทั่วทั้งภูมิภาค ภาย

ใต้การบริหารงานภายในที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักการกำากับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาลที่ดี” คณะกรรมการมุ่งที่จะใช้มาตรฐาน

จริยธรรมที่สูงสุด ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 

สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทั้งด้านเกม

พีซี  ธุรกิจออนไลน์ การเงิน การตลาด กฎหมาย การบริหารจัดการ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินงานของคณะ

กรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำาหนด 

(หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนิน

การให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และ

ความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำาเนินการอย่างสม่ำาเสมอ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน  กรรมการบริษัทที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 

4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อช่วยกำากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ คือ คณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำาหนด

ขอบเขตและอำานาจในการดำาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำา

หน้าที่ ในการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำาหน้าที่บริหารงานของ

บริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อ

เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ ในการกำาหนดนโยบายกำากับดูแลและการบริหารงานประจำา แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งแม้เป็นกลุ่ม

ผู้ถือหุ้นคนละกลุ่มแต่เป็นกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และจะนำาเสนอขออนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

 • มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

 • ค่าตอบแทนอยู่ ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับ

             บริษัทฯ ได้

 • องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน  โปร่งใส  และง่ายต่อการเข้าใจ

 • เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

สำาหรับผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ซึ่งจะสอดคล้องกับผล

การดำาเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจะอยู่ ในระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มี

คุณภาพไว้ และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน
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การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่

รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำาคัญได้อย่างรอบคอบ

โดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะนำาส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำาหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำาเป็น โดยบริษัทฯ จะมีการ

บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังใน

การจัดทำาและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละ

คณะ โดยกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนั้นๆ โดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา 

ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทได้ทำาการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของ

คณะกรรมการต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแล

การฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่ง

หลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program 

(ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมี

ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือ

หุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่

ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asiasoft.co.th หรือ www.asiasoft.net) และบริษัทฯ 

ได้จัดตั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Unit) เพื่อดูแลและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการดำาเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้า และผู้ถือหุ้น โดยมีข้อ

บังคับและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ (Code of Conduct) กำาหนดแนวทางเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำาไปปฏิบัติ ในกรณี

ที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานนำาข้อมูลกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำาไปใช้ส่วนตน หรือกระทำาการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความ

ผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

ในจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและมาตรการการป้องกันการนำาข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์   ดังนี้

 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ

 2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่นำาความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผย 

หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่ทำาการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ 

อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ ในหน่วยงานที่ ได้รับทราบข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ควรหลีก

เลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

 ข้อกำาหนดนี้ ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ด้วย ผู้ใด

ที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำาผิดอย่างร้ายแรง

 4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ

นิติภาวะ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำานักงาน ก.ล.ต.”)

 หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะ

ลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ผู้นั้น โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ การตัดค่าจ้าง 

การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกันแล้ว
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 นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่

สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม

มาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การทำาหนังสือ

ข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับ และการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน และสรุปความเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการสำาหรับบริษัทจดทะเบียน

ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 1. การควบคุมภายใน

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้จัดทำาคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเพื่อกำาหนดภาระหน้าที่ อำานาจการดำาเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจ

สอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal 

Audit) โดยทำาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำาคัญ

ของบริษัท ได้ดำาเนินตามแนวทางที่กำาหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะ

กรรมการจึงกำาหนดให้ที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) รายงานผลการตรวจ

สอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม

ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและจัดทำาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้วสรุปได้

ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติ

งานของฝ่ายบริหาร สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่เห็นด้วยกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องท่ีสำาคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมี

สาระสำาคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน โดยในปัจจุบัน บริษัท ได้มีการจัดระบบควบคุม

ภายในตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission หรือ COSO ที่กำาหนดไว้เป็น Internal Control Framework 
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 2. การตรวจสอบภายใน

 ที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) เป็นหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดความ

มั่นใจของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลและการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอใน

การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสของข้อมูล การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยเน้นนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกัน สร้างสรรค์ 

ยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งยังมีการผลักดันและพัฒนาการตรวจสอบให้เข้า

กับสภาพธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และความน่าเชื่อถือของการดำาเนิน

ธุรกิจ

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ มีระบบควบคุมในด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การจัดองค์กร และบุคลากร โดยกำาหนดให้มีกระบวนการต่างๆ โดยยึด

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ ได้จัดทำาไว้

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ เพื่อนำามาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยง

นั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำาหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้น  จัดทำาเป็นรายงานบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลเป็น

ระยะอย่างสม่ำาเสมอ

3) กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหาร โดยการพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งการนำาเอาระบบการจัดการคุณภาพของ ISO 

มาปรับใช้กับระบบการบริหารคุณภาพและการให้บริการลูกค้าและกิจกรรมการควบคุมอื่นๆ ท่ีเน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและความปลอดภัย

ของข้อมูลสารสนเทศ

4) สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการจัดทำาอินทราเน็ตและ

เว็บไซต์ ซึ่งเน้นการติดต่อสื่อสารในทุกระดับ

5) การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลพนักงาน 2 ครั้งต่อปี และแจ้งผลการประกอบการในทุกไตรมาส โดยผ่านการประชุมผู้บริหารและ

ประชุมพนักงาน
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำาเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลสำาหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปีละ 4 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งที่ 1 – 3 จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายครั้ง

ที่ 4 จะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำาปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำาไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล สำารองตามกฎหมาย และสำารองอื่นๆ ที่จำาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้น

อยู่กับความจำาเป็นและความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะ

กรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

2.1 การวางแผนระยะปานกลาง  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบให้เป็นที่ยอมรับ ฝ่ายควบคุมภายในจะปฏิบัติงาน โดย

มุ่งเน้นสร้างระบบเชิงป้องกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างได้ผลเป็นรูปธรรม โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดทำาคู่มือและ

พัฒนาแนวทางการตรวจสอบในแต่ละระบบงานให้เป็นมาตรฐาน กำาหนดรูปแบบในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตรวจ

สอบ กำาหนดหลักเกณฑ์และสัญญาณเตือนภัยเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

2.2 การประกันคุณภาพ  ได้มีการกำาหนดหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการประเมินคุณภาพท้ังการประเมินภายในองค์กร 

(Internal Assessment) และการประเมินจากภายนอกองค์กร (External Assessment) เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำาไปปฏิบัติอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน

2.3 การพัฒนางานตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์  เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างระบบควบคุมและการตรวจสอบท่ีดี ซ่ึงให้ประโยชน์

แก่กลุ่มบริษัท จึงได้มีการปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพในเชิงป้องกันตามหลักการทำาให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรกมาก

ขึ้น โดยพัฒนา Web Application ระบบต่างๆ เช่น ระบบ @ Cafe ซึ่งเป็นระบบที่ ใช้เก็บฐานข้อมูลของลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิก

ร้านอินเทอร์เน็ตกับบริษัท รวมถึงการตรวจสอบการต่ออายุของสมาชิก  และการออกสัญญาให้กับสมาชิก   ซึ่งเป็นการสร้าง

แนวทางตรวจสอบเชิงป้องกัน เพื่อลดการปฏิบัติที่ผิดพลาดโดยไม่เจตนาได้
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มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการควบคุมการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็น

ไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก แต่ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี

ความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความ

เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/

หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มา

หรือจำาหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอด

จนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์
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12. รายการระหว่างกัน



ร
า
ย
ก
า
ร
ร
ะห

ว
่า
ง
ก
ัน
ข
อ
ง
บ
ร
ิษ
ัท
ฯ
 
บ
ร
ิษ
ัท
ย
่อ
ย
 
บ
ร
ิษ
ัท
ท
ี่เก
ี่ย
ว
ข
้อ
ง
 
แล

ะบ
ุค
ค
ล
ท
ี่อ
า
จ
ม
ีค
ว
า
ม
ข
ัด
แย

้ง
 
ใน

ป
ี 
2
5
5
5
-แ
ล
ะป

ี 
2
5
5
4
 
(ห

น
่ว
ย
: 
ล
้า
น
บ
า
ท
)

092



093 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการANNUAL REPORT 2012



094



095 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการANNUAL REPORT 2012

ห
ม
า
ย
เห
ต
ุ 
: 
ก
ล
ุ่ม
บ
ร
ิษ
ัท
ฯ
 
ด
ำา
เน
ิน
น
โย

บ
า
ย
ก
า
ร
จ
ัด
ซ
ื้อ
ร
ะด

ับ
ภ
ูม
ิภ
า
ค
 
ซ
ึ่ง
บ
ร
ิษ
ัท
ฯ
 
จ
ะห

น
้า
ท
ี่ใน

ก
า
ร
จ
ัด
ซ
ื้อ
ท
ร
ัพ
ย
์ส
ิน
 
ร
ว
ม
ถ
ึง
ล
ิข
ส
ิท
ธ
ิ์เก
ม
อ
อ
น
ไล

น
์ 
ซ
ึ่ง
ท
ำา
ให

้ส
า
ม
า
ร
ถ
จ
ัด
ซ
ื้อ
 
ได

้ใน
ร
า
ค
า
แล

ะเ
ง
ื่อ
น
ไข
ท
ี่ด
ีก
ว
่า
ก
า
ร
จ
ัด
ซ
ื้อ
แย

ก
แต

่ล
ะบ

ร
ิษ
ัท



096

13. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2554 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นสำานักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 7 บริษัท ในปี 

2555 บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็นสำานักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 9 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อยใน 

British Virgin Islands คือ Trilight Cove Enterprises Ltd. ซึ่งมี Ecovis Assurance LLP ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชี

สำาหรับปี 2555 จำานวน 0.12 ล้านบาท) ในปี 2555 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด ได้ให้บริการตรวจสอบรายการการควบ

รวมกิจการ มีค่าตอบแทนจำานวน 0.70 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้



 คณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการจัดทำางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี 

2555 ของบริษัทที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ในการกำากับดูแลให้รายงานทางการ

เงินของบริษัทมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอเพื่อที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทเพื่อให้ทราบจุดอ่อน

และรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย

เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ความระมัดระวังรอบคอบ และ

ประมาณการที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เพื่อให้การกำากับดูแลรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระที่มิได้ดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร จำานวน 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการ

เงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยมีที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเตรียมความพร้อมใน

การจัดทำางบการเงินซึ่งอิงตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRS) โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจ

สอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้

สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท  สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและอย่างรอบคอบในการจัดทำางบการเงินดังกล่าว

         นายตัน เตียว ลิม         

         ประธานกรรมการ

                  ในนามคณะกรรมการ
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14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  ต่อรายงานทางการเงิน
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15. คำาอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

    และผลการดำาเนินงาน

สรุปภาพรวมผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ผู้นำาการให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 61 เกม ใน 8 ประเทศ คือ ไทย (35 เกม) สิงคโปร์ (8 เกม) มาเลเซีย (20 เกม) 

อินโดนีเซีย (3 เกม) ฟิลิปปินส์ (3 เกม) และอินโดจีน ซ่ึงประกอบด้วย พม่า เวียดนามและกัมพูชา (6 เกม)โดยสัดส่วนรายได้จากการดำาเนินงาน

ในประเทศและต่างประเทศในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 57 และ 43 ของรายได้ท้ังหมด โดยรายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากเกมออนไลน์

โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 82 ของรายได้ท้ังหมด  รายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าเกมออนไลน์ร้อยละ 14 และรายได้อื่น ๆ ร้อยละ 

4 ของรายได้ทั้งหมด

โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 304  ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งกำาไรสุทธิรวม 296 ล้านบาท ในขณะ

ที่อัตรากำาไรสุทธิปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 15 จากร้อยละ 18 ในปี 2554 เนื่องจากผลการดำาเนินงานในต่างประเทศมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 42 มาอยู่ที่ 89 ล้านบาท จาก 63 ล้านบาทในปี 2554 จากการเพิ่มธุรกิจที่ดำาเนินงานในต่างประเทศ 1 บริษัทคือ CIB Development 

ประกอบกับการตอบรับที่ดีอย่างมากจากการจำาหน่ายเกมออฟไลน์ Daiblo III ตลอดจนการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผลการดำาเนินงานในประเทศมีกำาไรสุทธิปรับลดลงร้อยละ 8 มาอยู่ที่ 215 ล้านบาท จากกำาไรสุทธิ 233 ล้านบาท

ในปี 2554 จากค่าใช้จ่ายการตลาดที่เพิ่มขึ้นและการตัดจ่ายค่าลิขสิทธิ์เกมค่อนข้างสูงในปีนี้ซึ่งรวมถึงเกมที่ ได้ซื้อมานานและไม่เปิดดำาเนินการ

เนื่องจากเกมไม่เหมาะกับยุคสมัย

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ (ปี 2553-2555)

รายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2553-2555 แยกตามภูมิศาสตร์เป็นดังนี้

รายได้รวมในปี 2555 จำานวน 2,016 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 20 จากปีก่อนที่มีรายได้จำานวน 1,684 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้

รวมของการดำาเนินงานในประเทศและต่างประเทศในปี 2555 ร้อยละ 57 และ 43  เปรียบเทียบกับในปีก่อนที่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 66 

และ 34 ของรายได้ทั้งหมด โดยรายได้ในประเทศปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากรายได้ 1,112 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 1,155 ล้านบาทในปี 2555 

จากการตอบรับเป็นอย่างดีกับเกมใหม่ที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกม Dragon Nest  ซึ่งเป็นเกมในกลุ่ม MMORPG ซึ่งเป็น

เกมที่มีจำานวนผู้เล่นสูงสุดของบริษัทในปี 2555 ขณะที่รายได้ในต่างประเทศปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 51 จากรายได้ 572 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 

861 ล้านบาทในปี 2555 จากการเพิ่มธุรกิจที่ดำาเนินงานในต่างประเทศและการตอบรับที่ดีของการจำาหน่ายเกมออฟไลน์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น



โดยหากแบ่งรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2553-2555 ตามประเภทของรายได้หลักเป็น 3 ประเภทดังนี้

1.  รายได้เกมออนไลน์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของรายได้รวม โดยเติบโตร้อยละ 10  จากรายได้ 1,516 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 1,662 

ล้านบาทในปี 2555  ซึ่งเป็นการเติบโตจากการดำาเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตามตารางด้านล่างนี้

โดยรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์จากการดำาเนินงานในประเทศเติบโตร้อยละ 2 จากรายได้ 962 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 982 ล้านบาท 

ในปี 2555 ขณะที่รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ในต่างประเทศเติบโตร้อยละ 23 จากรายได้ 554 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 680 ล้าน

บาทในปี 2555 จากการลงทุนในบริษัท CIB ในประเทศมาเลเซียซึ่งให้บริการเกมออนไลน์ทั้งหมด 19 เกม

2.  รายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของรายได้รวม ซึ่งประกอบด้วย สินค้าเกมออฟไลน์  สินค้าเกมออนไลน์  ค่า

สมาชิกร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และรายได้ตัวแทนจำาหน่ายบัตรเติมเงินเกมของ Partner รายได้ดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก 92 ล้านบาทใน

ปี 2554 เป็น 277 ล้านบาทในปี 2555 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการตอบรับที่ดีอย่างมากในการจำาหน่ายสินค้าเก

มอ๊อฟไลน์ Daiblo III ที่เริ่มจำาหน่ายตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2555

3.  รายได้อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของรายได้รวม ซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าลิขสิทธิ์ ในประเทศเวียดนาม  รายได้ค่าโฆษณา  รายได้

ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น โดยรายได้อยู่ที่ 77 ล้านบาทเท่ากับรายได้ในปี 2554
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กำาไรสุทธิ

กำาไรสุทธิรวมเท่ากับ 304 ล้านบาทในปี 2555 เติบโตร้อยละ 3 จาก 296 ล้านบาทในปี 2554 โดยเป็นการเติบโตจากการดำาเนินงานในต่าง

ประเทศจากรายได้การให้บริการเกมออนไลน์ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากจากธุรกิจที่ดำาเนินงานเพิ่มขึ้น และการตอบรับที่ดีมากจากการจำาหน่ายเกมออฟ

ไลน์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ประกอบกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คงระดับอัตรากำาไรสุทธิของ

ต่างประเทศไว้ได้ที่ร้อยละ 11 ในขณะที่กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานในประเทศปรับลดลง จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำาให้อัตรา

กำาไรสุทธิปรับลดลงจากร้อยละ 21 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 19 ในปี 2555
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ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ประจำาปี 2553-2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยรายการหลักๆ ดังนี้ 

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,990 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งเงินลงทุนชั่วคราวจำานวน 609 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบ

ด้วยเงินคงเหลือจาก IPO จำานวน  65 ล้านบาท และเงินคงเหลือจากการดำาเนินงาน ซึ่งนำาไปลงทุนระยะสั้น รวมจำานวน 544 ล้านบาท ในปี 

2555 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการปี 2555 จำานวน 318 ล้านบาท ลงทุนในบริษัทย่อยจำานวน 241 ล้านบาทและซื้อ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม 171 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าสุทธิจำานวน 263 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิและค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า จำานวน 544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 หลักๆ เป็นค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทย่อยที่

บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในระหว่างปี 2555

ประมาณการส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ต่ำากว่าต้นทุนซื้อธุรกิจจำานวน 203 ล้านบาท เป็นผลแตกต่างระหว่างเงินสด

จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่าทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่บริษัทฯ ลงทุน

สินทรัพย์อื่น ๆ จำานวน 220 ล้านบาท ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ 21 ล้านบาท  เงินฝากที่ติดภาระค้ำาประกันกับสถาบันการเงินจำานวน 17 

ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำานวน 41 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 16 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 90  ล้าน

บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำานวน 35 ล้านบาท
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หนี้สิน

หนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยรายการหลัก ๆ ดังนี้

หนี้สินรวมทั้งสิ้น 613 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

1. รายได้ค่าบัตรเวลาและค่าสิทธิรับล่วงหน้า จำานวน 283 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของหนี้สินรวม

2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำานวน 172 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้ตัวแทนจำาหน่าย เจ้าหนี้ค่าผลิตสินค้า 

เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินและเงินลงทุนค้างชำาระรวมจำานวน 109 ล้านบาท และค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่ายจำานวน 63 ล้านบาท

3. หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำานวน 101 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของหนี้สินรวม ประกอบด้วย  โบนัสค้างจ่าย 45 ล้านบาท และหนี้สิน

อื่นจำานวน 55 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าบริการอื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค้างจ่าย เช่น ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

4. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจำานวน 28 ล้านบาทประกอบด้วย หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 ล้านบาท สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน 8 ล้านบาท และหนี้สินอื่นจำานวน 5 ล้านบาท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4  ซึ่งเป็นผลมาจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานในปี 

2555  โดยในระหว่างปี 2555 มีการนำากำาไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลจำานวนรวมทั้งสิ้น 318 ล้านบาท ตามที่ ได้อธิบายไว้ในเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดข้างต้น

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ มีการตัดหุ้นทุนซื้อคืนจำานวน 9 ล้านบาท ทำาให้ทุนจดทะเบียน ที่ออกและเรียกชำาระเต็มมูลค่าลดลงจาก 316 ล้าน

บาท  เป็น 307  ล้านบาท โดยหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวมีราคาทุนจำานวน 60 ล้านบาท ทำาให้กำาไรสะสมจัดสรรแล้วลดลงจาก 91 ล้านบาท เป็น 

31 ล้านบาท
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001

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2555



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ

กระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบ งบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับ

ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ

ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง

การประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำาเนินงานและ กระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างดำาเนิน

การจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อ

กรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียซอฟท์ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เงื่อนไขแต่ได้ขอให้สังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีตาม

รายงาน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

        ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

       บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

             กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2556
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บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและ          มีภูมิลำาเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักขอ

งบริษัทฯคือจัดจำาหน่ายและให้บริการเกมคอมพิวเตอร์ทั้งเกมออนไลน์และเกมออฟไลน์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 9/283-5 ชั้น 

28 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบ

การเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

บัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน

ฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 

“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
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ข) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการควบคุมบริษัท

ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจาก

การแปลงค่าดังกล่าวแสดงไว้ภายใต้รายการ “กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำานาจควบคุม คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ ไม่ได้เป็นของบ

ริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าลงทุนใน CIB Development Sdn. Bhd. บริษัท     เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด 

และ Trilight Cove Enterprises Ltd. ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน

ชื่อบริษัท

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท เพลย์พาร์ค จำากัด

บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด

CIB Development Sdn. Bhd.

ถือหุ้นโดยบริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำากัด

ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

Asiasoft Online Pte. Ltd.

AS Online Sdn. Bhd. และบริษัทย่อย

(Trilight Cove Enterprises Ltd.)

PT. Asiasoft

ถือหุ้นโดย CIB Development Sdn. Bhd.

CIB Net Station Sdn. Bhd. และบริษัทย่อย

(Chinesego Sdn. Bhd.)

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจลงทุน

บริการความบันเทิงผ่านเว็บไซต์

บริการเกมออนไลน์

บริการเกมออนไลน์

บริการเกมออนไลน์

บริการเกมออนไลน์

บริการเกมออนไลน์

บริการเกมออนไลน์

บริการเกมออนไลน์

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

มาเลเซีย

ไทย

สิงคโปร์

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2555

100

100

100

60

61.68

100

100

100

80

100

2554

100

100

100

-

-

100

100

100

80

-
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 12    ภาษีเงินได้

 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)  การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ

     ช่วยเหลือจากรัฐบาล

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 8    ส่วนงานดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 10    ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง

     กับกิจกรรมดำาเนินงาน

 ฉบับที่ 21    ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่

     ตีราคาใหม่

 ฉบับที่ 25    ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2552) และการตีความมาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับที่ 8 จะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

เรื่อง ภาษีเงินได้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 

17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติทางบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 29   การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4   การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 12   ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

วันที่มีผลบังคับใช้

1 มกราคม 2556

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
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4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้ค่าบริการ

 รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์รับรู้เมื่อผู้เล่นเกมใช้บริการแล้ว

 รายได้ค่าสิทธิในการบริการให้เล่นเกมจากร้านเกมรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสิทธิ

 ขายสินค้า

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า

 ให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ ได้ส่งมอบ

 หลังจากหักส่วนลดแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่าย

คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดย

ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า

4.5 งินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของ

    กำาไรหรือขาดทุน

 ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนดังกล่าว

              บันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วน    ได้เสีย 

 ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารหนี้คำานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน

คำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำาไร

หรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยนเมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน 

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
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4.6 อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์

คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ถึง 5 ปี ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน 

และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

4.7 การรวมธุรกิจ 

 บริษัทฯบันทึกบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัทฯ (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยผลรวมของ

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ซึ่งได้จากการซื้อบริษัทย่อยจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรก

ในวันที่ ได้บริษัทย่อยนั้นมาที่มูลค่ายุติธรรม ผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ ไม่มีอำานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ (ถ้ามี) ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่

ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ ไม่มีอำานาจควบคุมนั้น บริษัทฯบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวด

ที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการในงบการเงินรวม และบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

4.8 ค่าความนิยม 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์สุทธิที่ ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำาไร

ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ  ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มี

ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)    ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำาการ

ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด    เงินสดต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจาก

การด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อ

ธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้มาจากการอื่น    บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการ

รับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้

        อายุการให้ประโยชน์

  ค่าลิขสิทธิ์เกม     ตามอายุสัญญา (ประมาณ 2 ถึง 4 ปี) 

  ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์        3 ปี และ 5 ปี
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4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุม

การดำาเนินงานของบริษัทฯ

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการ

เงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ว

แต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไร

หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 

หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำากว่า

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน 

จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.12 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ ในสกุล

เงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อย

รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืน หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 4.14.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 4.14.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ

 ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุน

 สำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัท

ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกใน      ปี 2554 บริษัทฯและบริษัท

ย่อยเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่นำามาตรฐาน

การบัญชีนี้มาถือปฏิบัติ
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4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ

จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการ

ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ ได้

บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูง

กว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน และหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำากว่าราคาซื้อหุ้นทุน

ซื้อคืน    บริษัทฯ จะนำาผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำาผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำาไรสะสม

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่

แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ

ประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณ

จากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ หนี้สิน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแส เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

จากการลงทุนในบริษัทย่อย รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่าย

บริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ ไม่ได้

ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุน

นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด 

โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อ

สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง

ในจำานวนพนักงาน เป็นต้น
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้

ดังนี้

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นใช้นโยบายการกำาหนดราคา คือ ราคาทุนบวกกำาไรตามที่ ตกลงร่วมกัน ยกเว้นรายได้เงินปันผล

รับรู้ตามที่ประกาศจ่าย
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว

มีรายละเอียดดังนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 

ดังต่อไปนี้

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำา ตั๋วแลกเงิน และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย มีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง

ร้อยละ 0.25 ถึง 2.73 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.25 ถึง 3.75 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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10. สินค้าคงเหลือ

 

 

 

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน

บริษัทฯได้นำาเงินฝากประจำาจำานวนประมาณ 7 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันการอุทธรณ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 

28.3 เงินฝากส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากประจำาซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อ
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม และส่วนแบ่งกำาไร/ขาดทุน

 

 

ในระหว่างปี บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯรับเงินปันผลจากบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด เป็นจำานวน 1 ล้านบาท (2554: ไม่มี)

12.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

เงินลงทุนในบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ทบทวนการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนโดยได้ให้ผู้ประเมิน     อิสระทำาการประเมินมูลค่าของเงินลงทุน

ดังกล่าว จากผลการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน ดังนั้น บริษัทฯจึงโอนกลับรายการค่าเผื่อ

การด้อยค่าของ        เงินลงทุนในบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด จำานวนประมาณ 40 ล้านบาทที่เคยบันทึกไว้ บริษัทฯแสดง

รายการโอนกลับดังกล่าวแยกต่างหากในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯมีรายได้เงินปันผลจากบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด จำานวนประมาณ 95 ล้านบาท บริษัทฯได้

รับเงินปันผลจำานวน 73 ล้านบาทแล้วในระหว่างปีปัจจุบันเงินปันผลส่วนที่เหลือจำานวน 22 ล้านบาท บริษัทฯคาดว่าจะได้รับในไตรมาสที่หนึ่ง

ของปี 2556 บริษัทฯแสดงเงินปันผลค้างรับดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นใน   งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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เงินลงทุนใน CIB Development Sdn. Bhd.

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ CIB Development Sdn. Bhd. ในประเทศ

มาเลเซีย ต่อมาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯเข้าทำาสัญญา Share Purchase Agreement เพื่อซื้อหุ้นสามัญของ CIB Develop-

ment Sdn. Bhd. จำานวน 616,807 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำานวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 61.68 ของหุ้นที่ออกและชำาระแล้วของบริษัทดัง

กล่าว) บริษัทฯได้จ่ายชำาระเงินเพื่อซื้อธุรกิจดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (วันที่ซื้อ) เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 26 ล้านริงกิต (หรือ

จำานวน 277 ล้านบาท) รายละเอียดของการซื้อธุรกิจสรุปได้ดังนี้

 ก) ซื้อหุ้นสามัญจำานวน 342,270 หุ้นจาก Tujuan Motivasi Sdn. Bhd. หรือคิดเป็นร้อยละ 34.23 ของหุ้นที่ออกและชำาระเต็ม

 มูลค่าแล้ว

 ข)  ซื้อหุ้นสามัญจำานวน 274,537 หุ้นจาก Choice Heritage Sdn. Bhd. หรือคิดเป็นร้อยละ 27.45 ของหุ้นที่ออกและชำาระเต็ม

 มูลค่าแล้ว

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากกลุ่มบริษัท CIB ณ วันที่ซื้อมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     25,511

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น      13,440

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      17,852

อุปกรณ์        25,602

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน       86,925

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น      (12,287)

หนี้สินอื่น        (36,291)

ส่วนของผู้ที่ ไม่มีอำานาจควบคุม      (1,722)

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย      119,030

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่บริษัทฯลงทุน    73,418

บวก: ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ     823

บวก: ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับ 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่บริษัทฯลงทุน   203,143

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย     277,384

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย    (25,511)

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย    251,873
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ในปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างดำาเนินการเพื่อจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ เพื่อปัน

ส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว โดยการวัดมูลค่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ

สินทรัพย์ที่มีตัวตนบางรายการ ซึ่งจะถูกดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวัดมูลค่านี้ หากบริษัทฯได้รับข้อมูล

เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ บริษัทฯจะทำาการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วัน

ซื้อเพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันซื้อกิจการ ปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกผลแตกต่าง

ระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท CIB กับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของกลุ่มบริษัท CIB ในสัดส่วนที่บริษัทฯลงทุนไว้ในงบแสดง

ฐานะการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยภายใต้หัวข้อ “ประมาณการส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ บริษัทย่อยที่ต่ำากว่าต้นทุนซื้อ

ธุรกิจ”

รายได้และกำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัท CIB ถูกรวมอยู่ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจโดยมีจำานวน 

150 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามลำาดับ (หากว่าการรวมธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นงวดของปีปัจจุบัน รายได้และกำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัท CIB 

จะถูกรวมอยู่ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำานวน 231 ล้านบาท และ 26 ล้านบาท ตามลำาดับ)

เงินลงทุนในบริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ใหม่ในประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการเกมออนไลน์ บริษัทฯลงทุนในบริษัทดังกล่าวจำานวน 59,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (รวมเป็นเงิน

ประมาณ 0.6 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 บริษัทย่อยดังกล่าวได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 19 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท

เป็น 20 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายชำาระค่าหุ้นส่วนของบริษัทฯจำานวน 11.4 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555
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เงินลงทุนในบริษัท Trilight Cove Enterprises Ltd.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯอนุมัติให้ AS Online Sdn. Bhd. (บริษัทย่อย) ลงทุนในบริษัทย่อยแห่ง

หนึ่งคือ Trilight Cove Enterprises Ltd. (TLC) ซึ่งเป็นบริษัท     ที่จดทะเบียนจัดตั้งในหมู่เกาะบริติสเวอร์จินเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 

เพื่อประกอบกิจการเกมออนไลน์ บริษัทย่อยได้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นจำานวน 600,000หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ (รวมเป็นเงิน 600,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 18 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัทดังกล่าว

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมาจาก TLC ณ วันที่ซื้อมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการและพบว่ามูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าไม่แตกต่างจากราคา

ตามบัญชี บริษัทฯบันทึกผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนใน TLC กับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ TLC ในสัดส่วนที่บริษัทย่อยลงทุน 

เป็นรายได้อื่นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำาหรับปีปัจจุบัน

รายได้และกำาไรสุทธิของ TLC ถูกรวมอยู่ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจโดยมีจำานวน 5 ล้านบาท 

และ 0.5 ล้านบาท ตามลำาดับ (หากว่าการรวมธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นงวดของปีปัจจุบัน รายได้และกำาไรสุทธิของ TLC จะถูกรวมอยู่ ในงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำานวน 67 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ตามลำาดับ)

 (หน่วย: พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,621

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4,931

อุปกรณ์ 1,134

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,076

สินทรัพย์อื่น 2,890

หนี้สินอื่น (10,750)

สินทรัพย์สุทธิของ TLC 31,902

สินทรัพย์สุทธิของ TLC ในสัดส่วนที่บริษัทย่อยลงทุน 19,141

หัก: กำาไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจ (725)

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนใน TLC 18,416

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ TLC (29,621)

เงินสดรับสุทธิจากการลงทุนใน TLC (11,205)
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14. เงินลงทุนในการร่วมค้า

14.1 รายละเอียดของการร่วมค้า

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งลงทุนในกิจการร่วมค้าคือ CIB GameOne Limited ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยมีมูลค่า

ตามราคาทุนเป็นจำานวน 3 ริงกิต (หรือจำานวน 30 บาท) และบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้แล้วเต็มจำานวน

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ ในงบการเงินของ CIB GameOne Limited ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

โดยสรุปมีดังนี้

 

                 (หน่วย: ล้านบาท)

 สินทรัพย์รวม   หนี้สินรวม        รายได้รวมสำาหรับปี       ขาดทุนสุทธิสำาหรับปี

      9       22       1      10

14.2 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ขาดทุนเกินทุน

บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ และได้หยุดรับรู้ส่วน

แบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเนื่องจากบริษัทย่อยไม่ได้มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำาระภาระ

ผูกพันของกิจการร่วมค้าดังกล่าว โดยส่วนแบ่งผลขาดทุนที่หยุดรับรู้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำานวน    5 ล้านบาท และ

ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมที่หยุดรับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำานวน 6 ล้านบาท
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15. อุปกรณ์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อน

หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 177 ล้านบาท (2554: 157 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 118 

ล้านบาท 2554: 115 ล้านบาท)
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
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17. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้

รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ ใช้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 และ 2554 สามารถแสดงได้ดังนี้
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30     เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็น

ร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำาหรับปี 2555-2557 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการคำานวณภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับ

รายการ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำานวน 37 ล้านบาท (2554: 33 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทย่อย

พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำาผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้

ประโยชน์ได้

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

19. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

จำานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
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20. ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมมูลค่า 316 ล้าน

บาท (หุ้นสามัญจำานวน 316 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 315.9 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำานวน 315.9 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายจำานวน 92,238 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,238 บาท ซึ่ง

สำารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯซึ่งปัจจุบันหมดอายุแล้ว บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุน

ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

21. หุ้นทุนซื้อคืนและสำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2551 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติ

อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ใน

วงเงินไม่เกิน 85 ล้านบาท       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หุ้นสามัญที่ซื้อคืนมีจำานวน 8.5 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) มูลค่า

ราคาทุนเฉลี่ยหุ้นละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 59.6 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.83 ของจำานวนหุ้นสามัญที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

โดยมีกำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อตั้งแต่วันที่    1 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯตัดหุ้นทุนซื้อคืนจำานวน 8.5 ล้านหุ้น ซึ่ง

มีราคาทุน 59.6 ล้านบาท โดยการลดทุนที่ชำาระแล้ว เนื่องจากหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวไม่สามารถจำาหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 ได้ และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555  บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนเป็นจำานวน 8.5 

ล้านหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว บริษัทฯบันทึกผลต่างจากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไว้เพื่อตัดหุ้นทุนซื้อคืนโดยนำาไปหักจากบัญชีกำาไรสะสม 

บริษัทฯได้โอนกลับรายการกำาไรสะสมจัดสรรสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนทั้งจำานวนหลังจากที่ ได้ตัดหุ้นทุนซื้อคืนและลดทุนที่ชำาระแล้วดังกล่าว

22. สำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำารอง

ตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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23. เงินปันผล

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

25. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ ในระหว่างปี
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27. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ใน

ระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 3 ล้านบาท (2554: 3 ล้านบาท) 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ และพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อย

ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 18 ล้านบาท (2554: 16 ล้านบาท)

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 สัญญาการใช้สิทธิ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาการใช้สิทธิซอฟต์แวร์ สิทธิในการให้บริการเกมออนไลน์ และสิทธิในการเป็นตัวแทนจำาหน่ายกับบริษัทในประเทศ

และบริษัทในต่างประเทศหลายแห่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องชำาระค่าสิทธิเริ่มแรก ค่าสิทธิขั้นต่ำา

คิดตามรายได้ และค่าสิทธิคิดตามรายได้ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องชำาระค่าสิทธิเริ่มแรกและ ค่าสิทธิขั้นต่ำาดังนี้

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่สำานักงาน สถานที่จัดเก็บสินค้า สถานที่จัดเก็บเครื่องแม่ข่าย และ

สัญญาอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยสามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกำาหนด

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
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28.3 การถูกประเมินภาษี

ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับการนำาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2548 - 

2553 ต่ำาไป มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มรวมเบี้ยปรับและ      เงินเพิ่มทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านบาท และบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

กรมสรรพากรแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร บริษัทฯได้นำาบัญชีเงินฝากประจำากับธนาคารแห่งหนึ่งไปวางเป็นหลัก

ประกันการอุทธรณ์จำานวน 7 ล้านบาท จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ      ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจึงเชื่อว่าจะไม่ได้รับผล

เสียหายที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการประเมินภาษีดังกล่าว จึงไม่ได้บันทึกสำารองสำาหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนและ เงินให้กู้ยืมระยะ

สั้น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดย

การกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญ

จากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่

จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้

อื่นที่แสดงอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว และเงินให้กู้ยืมระยะ

สั้น สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ

อัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ ในระดับต่ำา 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่

ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 
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 นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยยังมีความเสี่ยงจากการมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้ทำา

สัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ

เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่

กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

30. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบ

ริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.45:1 

(2554: 0.42:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.31:1 (2554: 0.31:1)

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลแก่      ผู้ถือหุ้นจากกำาไรของปี 2555 ใน

อัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำานวนเงิน 307 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในระหว่างปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.69 

บาท เป็นจำานวนเงิน 212 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท เป็นจำานวนเงิน 95 ล้านบาท  

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในเดือนเมษายน 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า และค่าสิทธิค้างจ่ายเป็นเงินตราต่าง

ประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
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ก้าวต่อไปของบริษัทเอเชียซอฟท์



ก้าวต่อไปของเอเชียซอฟท์

           ภารกิจหลักในการดำาเนินธุรกิจที่เอเชียซอฟท์ยังคงมุ่งมั่น คือการขับเคลื่อนและผลักดันการขยายตัวของธุรกิจให้เติบโต เสริม

ความแข็งแกร่งด้วยการให้บริการในรูปแบบ Regional Platform และคัดสรรบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ด้วยประสบการณ์ ความพร้อมขององค์กร และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของทีมฝ่ายบริหาร ผนวกกับความมุ่งมั่นและตั้งใจของ

พนักงานทุกคนในการใช้ความสามารถทุกด้านอย่างมีศักยภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าขึ้น เราเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะนำาพาให้เอเชีย

ซอฟท์เป็นผู้นำาในการให้บริการธุรกิจความบันเทิงออนไลน์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคนี้ต่อไป
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